
 

                                            แบบค ำขอทัว่ไป( Request Form) 

                                    (ใชเ้ฉพำะกรณีที่ตอ้งกำรไดร้บักำรอนุญำต/อนุมตัเิท่ำนั้น) 

                                                                 (Use for Approved only) 
                                                  บณัฑติศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

                                             http://www.nurse.cmu.ac.th/web2013/Student.aspx?menuId=27 
 

วนัท่ี date……….  เดือน month……………………  พ.ศ year……………… 

 

เรื่อง  Topic Requested  :  ....................................................................................................................................................................... 

เรียน ประธำนกรรมกำรบณัฑติศึกษำประจ ำคณะพยำบำลศำสตร ์  (Chairperson of the Faculty Graduate Committee) 
 

ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ( Name  Mr./ Mrs./Miss )  ...............................................................................................................................

รหสัประจ ำตวั ( Student’s code ) ............................................. สำขำวชิำ ( Major in ) …………................................................................... 

เป็นนกัศึกษำ   (Studying in) 

 ปรญิญาโท Master Degree      แผน ก         Plan A     แผน ข     Plan  B 

   ภาคปกต ิ     Normal Plan    ภาคพเิศษ Special Plan   

 ปรญิญาเอก Doctoral Degree      หลกัสูตรปกต ิNormal Program        นานาชาต ิ International Program 

มีควำมประสงค ์ (ส  ำหรบันกัศึกษำ) ตรวจสอบเอกสำร (ส  ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ี) 

 1. ขอลงทะเบียนหลงัก ำหนด  

 1.1 ลงทะเบยีนกระบวนวชิาเรยีน 

 1.2 ลงทะเบยีนกระบวนวทิยานพินธ/์การคน้ควา้แบบอสิระ 

 1.3 ลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารของมหาวทิยาลยั (0 Cr.) 

 ใบขอลงทะเบยีนกระบวนวชิา หรอื มชท.42 ( เฉพาะในกรณี 1.1 

และ 1.2 ) 

 

 2. ขอเปลี่ยนแปลงกำรลงทะเบียน  

 2.1 จำก ลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารของมหาวทิยาลยั(0 Cr.) เป็น 

ลงทะเบยีนกระบวนวชิาเรยีน 

 2.2 จำก ลงทะเบยีนกระบวนวชิาเรยีน เป็น ลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิาร

ของมหาวทิยาลยั(0 Cr.) 

  ใบขอลงทะเบยีนกระบวนวชิา หรอื มชท.42.( เฉพาะกรณี 2.1) 

  ใบเสร็จการช าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษาภาคการศึกษา

ปจัจบุนั 

 3. ขอยำ้ยแผนกำรศึกษำ, ขอผ่อนผนักำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

 3.1 ขอยา้ยแผนการศึกษา 

 3.2 ขอผ่อนผนัการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ใบเสร็จการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา

ปจัจบุนั 

  4. ขอคืนสภำพกำรเป็นนกัศึกษำ   

  บนัทกึขอ้ความเหตผุลในการขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา 

  5. ขอยกเวน้ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงประเทศ  

  บนัทกึขอ้ความในการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมของนกัศึกษา 

 รายละเอยีดหลกัสูตรทีศึ่กษาอยู่ในปจัจบุนั 

  6. ขอเทียบโอนกระบวนวิชำระดบับณัฑติศึกษำ 

  บนัทกึขอ้ความเหตผุลในการขอเทยีบโอนของนกัศึกษา 

 ใบรบัรองผลการศึกษา(Transcript) 

 7.ลำหยดุเรียน 

  7.1 ลากจิ      7.2 ลาป่วย    7.3 ลาคลอดบตุร  ใบรบัรองแพทย ์(ถา้ม)ี (เฉพาะกรณี 7.2) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา 
เลขท่ีรับ ………………………. 
วนัท่ีรับ ……………….……... 
เวลา....…….………………….. 
 

บว. 19 : GS. 19 
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มีควำมประสงค ์ (ส  ำหรบันกัศึกษำ) ตรวจสอบเอกสำร (ส  ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ี) 

  8.ขอเขำ้ร่วมฟังกำรสอนกระบวนวิชำระดบับณัฑติศึกษำ(อกัษร V) 

   บนัทกึขอ้ความจากนกัศึกษาโดยผ่านความเหน็ชอบจากประธาน

กระบวนวชิา 

  9.ขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจยัในวิทยำนิพนธ/์กำรคน้ควำ้แบบอสิระ 

   9.1 ขอเปลีย่นแปลงระเบยีบวธิวีจิยั/ปรบัลดจ านวนกลุม่            

            ตวัอย่าง/สถานทีเ่ก็บขอ้มลู/เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการท า  

            วทิยานิพนธ ์หรอื การคน้ควา้แบบอสิระ               

 บนัทกึขอ้ความค าชี้แจงของนกัศึกษา (กรณีเป็นนกัศึกษา แผน ก 

ตอ้งมคีวามเหน็ของกรรมการสอบโครงร่างดว้ย) 

 10. ขอลำออกจำกกำรเป็นนกัศึกษำ 

เน่ืองจำก  10.1 มผีลการเรยีนต า่       10.2  ตอ้งการยา้ยไปศึกษาต่อสถาบนัการศึกษาอืน่    

  10.3 ปญัหาดา้นครอบครวั       10.4  ปญัหาดา้นสุขภาพ   

  10.5 อืน่ โปรดระบ.ุ...................................................................................................................................................................... 

 11. ขอเปลี่ยนแปลงอำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ/์กำรคน้ควำ้แบบอสิระ หรืออำจำรยท่ี์ปรึกษำทัว่ไป 

  11.1 มคีวามประสงคข์อเปลีย่นแปลงคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้แบบอสิระ  ดงันี้ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์ /กำรคน้ควำ้แบบอสิระ 

ชุดเดิม(ท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้แลว้) ชุดใหม่ (ท่ีจะเสนอแต่งตัง้) 

1) ..………………..…………………………....…..……………..ประธานกรรมการ 

2) ...…..…………………………………………………...……….กรรมการ 

3) ...…..…………………………………………………...……….กรรมการ 

4) ...…..…………………………………………………...……….กรรมการ 

1) ..………………..…………………………....…..……………..ประธานกรรมการ 

2) ...…..…………………………………………………...……….กรรมการ 

3) ...…..…………………………………………………...……….กรรมการ 

4) ...…..…………………………………………………...……….กรรมการ 

 เนื่องจาก (โปรดระบ)ุ........................................................................................................... .............................................................................. 

............................................................................................................. ............................................................................................................................. 

  11.2 มคีวามประสงคข์อเปลีย่นแปลงอาจารยท์ีป่รกึษาท ัว่ไป   

 จากเดมิ.........................................................................................เปลีย่นเป็น.....................................................................................

เนื่องจาก..................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... ................................................................................................... 

 12. ขอเอกสำรรบัรองกำรผ่ำนกำรอบรมจริยธรรมจำกโครงกำร “จริยธรรมในกำรท ำวิจยัเพื่อวิทยำนิพนธแ์ละกำรคน้ควำ้แบบอสิระ” 

 เนื่องจาก (โปรดระบ)ุ........................................................................................................... ............................................................................. 

.............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

 13. อืน่ ๆ  ( Other request) 

 เนื่องจาก (โปรดระบ)ุ........................................................................................................... ............................................................................. 

....................................................................................................................................... ................................................................................................... 

จงึเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป   จกัเป็นพระคณุย่ิง   ( Please kindly consider the request. ) 

                         ขอแสดงควำมนับถอื   ( Yours Sincerely, ) 

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

                                                                                   (…………………………………………………………)  

 

   หำกตอ้งกำรตดิตอ่นกัศึกษำ  สำมำรถตดิตอ่ขำ้พเจำ้ไดท้ี่  ( Address for contact  ) ……………………………..……………………… 
...................................................โทรศพัท ์Tel.  …………………………..…………..E-mail ...................................................................  

ลงช่ือ..............................................ผู้รับเอกสาร 

ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
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 3. ส ำหรบัหน่วยบณัฑติศึกษำ For Graduate Study Staff 
เรยีน   

 คณบด ี
 คณบด ีผ่านรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
 รองคณบดฝ่ีายบณัฑติและวจิยั 

 โปรดพจิารณาลงนาม............................ 
 โปรดพจิารณา/ส ัง่การ 
 โปรดทราบ   

                     .............................................................. 
 

4. ควำมเหน็ของประธำนกรรมกำรบณัฑติศึกษำประจ ำคณะ 
     Opinion of the Faculty Graduate Committee 
 

 อนุมตั ิ  ไมอ่นุมตั ิ
 
 

 
..............................................................  

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธานี แกว้ธรรมานุกูล) 
รองคณบด ี ปฏบิตัิการแทน 

คณบด/ี ประธานกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าคณะฯ 

หมำยเหต ุNote นศ.รบัเอกสำรคนืวนัที่ ( Date for getting back the documents )  ……………..………………………………………………………….. 
จ ำนวนเอกสำร   ( Number of documents )  ….…………..…ชดุ    ผูร้บัเอกสำร  ( The person who will collect the document ) ………………………………….. 

1.  ควำมเหน็ของอำจำรยท์ี่ปรึกษำท ัว่ไป/อำจำรยท์ี่ปรึกษำ

วทิยำนิพนธ ์Comments by Academic Advisor/ Thesis 

Advisor/ Chair of Dissertation Advisory Committee 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

 
 

.............................................................. 

(................................................................) 

          ............/........../........... 

2. ควำมเหน็ของประธำนสำขำวชิำ............................................... 
Recommendation from the Chair of the program 

 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………… 

 

 

 .............................................................. 

(................................................................) 

        ............/........../........... 

 


