
                                                                                                                         บภ.2 

                                                                                            revised English version on May, 2019  

ค ำร้องขอสอบ 
REQUEST FORM FOR DEFENSE OF  

 เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์       เค้ำโครงกำรศึกษำอิสระ       
                                                                       Thesis Proposal                     Independent Study Proposal 

 ส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
Graduate Student of Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 

-------------------------------- 

 วันท่ี    ……….…../……………...……../…………………. 
Date  

เรียน      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
To           Dean of Faculty of Pharmaceutical Sciences  

  ข้าพเจ้า ……….……………………………………………………………………………………….… รหัสประจ าตัว ….………..........................................................    
                   I am  (Mr./Ms)                                                                       Student ID                                                       
เป็นนักศึกษาระดับ         ประกาศนียบัตรชั้นสูง    ปริญญาโท         ปริญญาเอก 
Type of Study                      Higher Graduate Diploma         Master Degree                         Doctoral Degree                 

      ภาคปกติ                       โครงการพิเศษ     นานาชาติ 
            Regular                                             Special                                  International 

หลักสูตร ……………………………………………….………………..……..…………..…   สาขาวิชา ……………………………………….…………………………………………………………….……. 
Course                                                                                               Field of study                                                                                      
ตั้งแต่ภาคการศึกษา   ........….................. ปีการศึกษา....…...............รวมเป็นเวลา.....….................ภาคการศึกษา  สอบได้ในงานรายวิชา จ านวน ................ วิชา 
Has enrolled since                                 Academic year of            total of study                     Semesters        Completed total                                   Course 
รวมเป็น ……….…....... หน่วยกิต             คะแนนเฉลี่ยสะสม ..............   ได้ลงทะเบียนรายวิชา    วิทยานิพนธ์       การศึกษาอิสระ              
with overall               credits                  GPA                                           completed all credits of                  Thesis                         Independent study                         
ตามหลักสูตรแล้ว                 จ านวน.......................…หน่วยกิต   ดังน้ันจึงขออนุมัติสอบเค้าโครง                             วิทยานิพนธ์   
According to the program requirement with overall            credits     Please approve requesting defense of                                    Thesis 
 การศึกษาอิสระ      ในวันท่ี    ……………………………………     และพร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้ส่งเล่มเค้าโครง     วิทยานิพนธ์       การศึกษาอิสระ              
     Independent study      on date                               Herewith, the book of          Thesis                         Independent study                         
ให้งานบัณฑิตศึกษาเท่ากับจ านวนคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว  
has been submitted to the Educational Service Section corresponding to the number of the defense committees. 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................................…………………………………………………………………… 
Title       in Thai            
          (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................. ………………………………………………………………… 
             in English 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

For your kind consideration to approval 

(ลงชื่อ) ………………………………………………................ 
Student’s signature 

1.  ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา   วิทยานิพนธ์   การศึกษาอิสระ              
    Opinion of Advisor                          Thesis                Independent  Study  
        เห็นควรอนุมัติให้สอบได้ ในวันท่ี ..........................................   
            Should be allowed to have exam on date 
            เวลา ............................................... ณ ................................................................  
            Time                                            at 
        ความเห็นอื่น คือ ...................................................................................................        
            Other opinion    
2. ขอเสนอบุคคลต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครง 

Please find attached the list of names for the committee of proposal defense for the 
 วิทยานิพนธ์   การศึกษาอิสระ             ของนักศึกษาดังกล่าว  ประกอบด้วย 

             Thesis                Independent  Study          For following name list; 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก External Honorary Committee 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

อาจารย์ประจ า   Instructor 
1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก   Advisor 
1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี)    Co-advisor (if any) 
1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

ท้ังนี้ขอเสนอ.................................................................. เป็นประธานกรรมการสอบ 
Therefore, I am nominating                                        as the Chairperson of Committee  

 
                                         (ลงชื่อ)           ..........................................................  
                                                Signature         (........................................................)                                   
                                         วันท่ี              ................/.................../.....................                                                 
                                                 Date 

3. ความเห็นของประธานหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
       Opinion of  Chairperson of the Program/Instructor   
        Responsible for the Program 

 
……………………………………………………………….……………….…… 
 
……………………………………………………………….……………….…… 
 
……………………………………………………………….……………….…… 

 
 

                                (ลงชื่อ)  ..............................................  
                                      Signature                
                                 (........................................................)                                   
                                 วันท่ี  ................/......... ../...............                                                 
                                        Date  
4. ค าสั่งของคณบดี    

Dean  Approval    
 

       อนุมัติให้สอบได้   
            Approve  
 
       ไม่อนุมัติ     
           Disapprove    
  
 
 
                                (ลงชื่อ)  ..............................................  
                                      Signature       
          
                                 (........................................................)                                   
                                 วันท่ี  ................/......... ../...............                                                 

                                Date 

  


