
 

               ค ำร้องขอขยำยเวลำกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดบับัณฑติศึกษำ 
 Reques Request For Study Period Extension Form : Graduate Study 
                                                 บัณฑติศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่                                            

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

เรียน คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวทิยำลยัเชียงใหม่  (Dear Dean of Faculty of Nursing, Chiang Mai University) 
 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ( Name  Mr./ Mrs./Miss )  ………..................................................................................................... 
รหัสประจ ำตวั ( Student’s code ) ......................................... สำขำวิชำ ( Major  )……………………………………………… 
เป็นนักศึกษำ   (Program Study) 

 ปริญญาโท Master Degree      แผน ก         Plan A       แผน ข     Plan  B 
                                                     ภาคปกติ      Regular Plan      ภาคพิเศษ Special Plan   

 ปริญญาเอก Doctoral Degree      หลกัสูตรปกติ   Regular  Program      นานาชาติ  International Program 
มคีวำมประสงค์ : Request for FON letter  
 

   1. ขอขยำยเวลำกำรศึกษำต่อหน่วยงำนต้นสังกดั (Study Time Extension permission from original affiliation ) ดังนี้ 

ส ำหรับนักศึกษำ  for student ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่ for officer 
 

1. ข้ำพเจ้ำเข้ำศึกษำ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ.... ปีกำรศึกษำ .......….....…. 
ซ่ึงเป็นหลกัสูตรทีใ่ช้ระยะเวลำกำรศึกษำ …….... ปี 
 I have enrolled in the program since Semester…….…, Academic 
Year ……...….which is a …….... year program  
 

2. ข้ำพเจ้ำได้รับอนุมตัใิห้ลำศึกษำต่อ  
ตั้งแต่วนัที ่.............. เดือน..................................... พ.ศ. ................... 
I have taken study leave and enrolled into this program since. 
……..……...............................................…....……. (dd/mm/yy) 
 

  
   1. แบบค ำร้องขอขยำยเวลำ พย.ม. 9/ พย.ด.9          1  ฉบับ 
             Request for study period extension form: M.N.S./Ph.D.9 

   2. ส ำเนำค ำส่ัง/เอกสำรกำรขออนุมตัลิำศึกษำ         1  ฉบับ 
              Photocopy of Study leave request form 

   3. อ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี ......................................................................                 
              Others …………………………………………………..….. 

3. ข้ำพเจ้ำมคีวำมประสงค์ขอขยำยเวลำศึกษำต่อในภำคกำรศึกษำ                 
ปีกำรศึกษำ ………....…. ตั้งแต่วนัที…่..... เดือน……….…….……. 
พ.ศ.……..…ถึงวนัที ่……..เดือน……......….….…..พ.ศ.…….……  
I would like to request for study period extension from 
………..................... (dd/mm/yy) to …………..……….(dd/mm/yy) 
 

 

4. ขณะนีว้ทิยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำแบบอสิระอยู่ในขั้น  
My current status of doing thesis/independent study 
……………………….……............................................................       

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

 

โปรดออกหนังสือรำชกำรถึงผู้บังคบับัญชำต้นสังกดั คือ   
Please kindly send an official letter to request for study period 
extension to the administrator of my original affiliation as following:    
      ……………………………………………………………..…….... 

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

 

หน่วยบณัฑติศึกษา 

เลขทีร่บั  ………………………. 
วนัทีร่บั ………………………... 
เวลา .....……………………….. 

พย.ม./พย.ด.9.1 : M.N.S./Ph.D 9.1 
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จงึเรียนมำเพ่ือโปรดพจิำรณำอนุมตั ิ  Please kindly consider the request  
ขอแสดงความนบัถือ (Your Sincerely) 

 
 

……………………..……….…………………….. 
(…………………………………………………….) 

 
 
 

 

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป/อำจำรย์ที่ปรึกษำวทิยำนิพนธ์ Thoughts / Comments of Academic / Thesis advisor 

     นกัศึกษามคีวามกา้วหนา้ตามรายละเอียดท่ีเสนอ เห็นสมควร เสนอขออนุมติัขยายเวลาศึกษา  The student’s progression has met  
             the requirement, his/her request for study extension should be processed to the CMU graduate school.    

     นกัศึกษาไม่มคีวามกา้วหนา้ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ไม่ควรไดรั้บการเสนอขออนุมติัขยายเวลาศึกษา 
     The student’s progression has not met the requirement, his/her request should not be processed to the CMU graduate school. 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

        ……………………………………….……………………. 
                        (…………………………………..…………………………) 
 
 

ควำมเห็นของประธำนสำขำวชิำ  Thoughts / Comments of the chairperson of the study program  
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

                        …….……………….………………………………………. 
                         (…………………………………………….………………) 
 
 

ส ำหรับหน่วยบณัฑิตศึกษำ For FON Graduate Study Staff                                ควำมเห็นของประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะ                

  Recommendation of the Chair of the Faculty Graduate committee 
เรียน  รองคณบดฝ่ีำยวชิำกำร  เพ่ือโปรดพจิำรณำอนุญำตและเห็นสมควร :         

   ลงนำมถึงผู้บังคบับญัชำของนักศึกษำ ดงัแนบ 
           

                              ……………………………..……………              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี แกว้ธรรมานุกลู)          
           (……………………..………………………..)                                                  รองคณบดี ปฏิบติัการแทน 

                                      ………/………………/…..……                                     คณบดี/ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ 

หำกต้องกำรตดิต่อนักศึกษำสำมำรถตดิต่อข้ำพเจ้ำได้ที ่ ( Address for contact  )   
โทรศัพท์ Tel.  …………........................…………………………..………….... 

E-mail :  ............................................................................................................... 

หมำยเหตุ Note นศ.รับเอกสำรคืนวนัที ่( Date for getting back the documents )  ………………….…..………………..………………….…. 
จ ำนวนเอกสำร   ( Number of documents )  …………..…ชุด    ผู้รับเอกสำร  ( The person who will collect the document ) …………………….…… 


