
 

                

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

 

วนัที ่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 ำตัว ( Student’s code ) ................................. สำขำวชิำ ( 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 
 

มีควำมประสงค์ : Request for FON letter  
 

 ขอขยายเวลาการศึกษา ต่อบณัฑิตวิทยาลยั (Study Time Extension to Graduate school ) เอกสารประกอบดงันี้   
   Needed documents/evidences to fulfill the request for proceeding a study period extension to the graduate school. 
 

ส ำหรับนักศึกษำ for student ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  for officer 
 2.1  ขอขยำยเวลำกำรศึกษำ กรณปีกติ คร้ังที ่...........................  Request for regular study period extension # …….…..………. 
      
   ปริญญำโทและปริญญำเอก รหัสก่อน 54...... 

         M.N.S./ Ph.D. code 53…… or less 

               คร้ังที ่1  ควำมก้ำวหน้ำ:  
                        หัวข้อโครงร่ำงฯได้รับควำมเห็นชอบจำกสำขำ 
                        First extension progression : Proposal was approved by  
                        program administrative committee 

               คร้ังที ่2 ควำมก้ำวหน้ำ:  วเิครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล  
                        (ปริญญำเอก/ปริญญำโท แผน ก) 

                        Second extension progression: Data analyzing /Writing  
                        discussion (Ph.D./M.N.S. plan A) 

                คร้ังที ่2 ควำมก้ำวหน้ำ:  เกบ็ข้อมูล (ปริญญำโท แผน ข) 

                        Second extension progression: Data collecting  
                        (M.N.S. plan B)       
 

  
 
 

    1.  แบบค ำร้องขอขยำยเวลำ พย.ม. 9/ พย.ด.9          1  ฉบับ 

                Request for study period extension form: M.N.S./Ph.D.9 

    2.  แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                                 1  ฉบับ 

                Progress Report Record  form 
 

หน่วยบณัฑติศึกษา 

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

พย.ม./พย.ด.9.2 : M.N.S./Ph.D 9.2 
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ส ำหรับนักศึกษำ for student ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่ for officer 
       
  ปริญญำโท รหัส 54....เป็นต้นไป  (แผน ก และแผน ข) 

        M.N.S./ Ph.D. code 54…… or more 

                คร้ังที ่1 ควำมก้ำวหน้ำ:วเิครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล 

                        First  extension progression: Data analyzing /Writing  
                        discussion (Ph.D./M.N.S. plan A) 

                คร้ังที ่2 ควำมก้ำวหน้ำ:  
                        ก ำหนดสอบและรอสอบวทิยำนิพนธ์/IS 

  Second extension progression: Schedule and awaiting  
  for Thesis examination 
 

 

 
 

   1. แบบค ำร้องขอขยำยเวลำ พย.ม. 9/ พย.ด.9          1  ฉบับ 

              Request for study period extension form: M.N.S./Ph.D.9 

   2.  แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                                 1  ฉบับ 

              Progress Report Record  form 

   3. ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ(ส ำหรับกำรขอขยำยเวลำคร้ังที่ 2) 

              Appointment for Examination Committee  
 

       
  ปริญญำเอก รหัส 54....เป็นต้นไป 

       Ph.D. code 54…… or more 

               คร้ังที ่1 ควำมก้ำวหน้ำ:วเิครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล 

                       First  extension progression: Data analyzing /Writing  
                       discussion (Ph.D./M.N.S. plan A) 

               คร้ังที ่2 ควำมก้ำวหน้ำ: ก ำหนดสอบและรอสอบ 

                       Second extension progression: Schedule and awaiting  
                      for Dissertation examination 
 
 

 

 
 

   1. แบบค ำร้องขอขยำยเวลำ พย.ม. 9/ พย.ด.9          1  ฉบับ 

              Request for study period extension form: M.N.S./Ph.D.9 

   2.  แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                                 1  ฉบับ 

              Progress Report Record  form 

   3. ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ(ส ำหรับกำรขอขยำยเวลำคร้ังที่ 2) 

              Appointment for Examination Committee  

 

 2.2 ขอขยำยเวลำกำรศึกษำ กรณพีเิศษ คร้ังที ่..................   Request for extra study period extension # …..………. 
           

    2.2.1   กรณีนักศึกษำได้สอบผ่ำนวทิยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำแบบ
อสิระแล้วอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข และรอน ำเสนอผลงำนวิชำกำร
หรือรอกำรตอบรับกำรตพีมิพ์ผลงำนทำงวชิำกำร  

        (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มช. ฉบับที่ 008/2555 ลงวันที่ 7พ.ย. 2555 ข้อ 4.1) 

            I passed the thesis/independent study examination  on 
……..……….……………….…. (dd/mm/yy). The revising of 
the thesis/independent study is on going.. I am awaiting for 
acceptance letter form …….……………………..………….. 
..…………………..……………………….…….  (publisher) / 
acceptance for oral presentation in ......………….….……… 
………………………………………………………………. 
(international conference) (according to CMU graduate 
school announcement No. 008/2555 7 November, 2012 # 4.1) 
 
 
 

         

   

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

     2.  แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                              1  ฉบับ 
                Progress Report Record  form 

     3.  แบบรำยงำนผลกำรสอบ มช.6 บว.         
               Thesis/independent study Report CMU. 6 GS 

     4.  ใบบันทึกล ำดบัขั้น Grade Report Form: CMR.54  

     5.  หนังสือรับรอง/รำยละเอยีดกำรรอน ำเสนอผลงำน /  
                 หนังสือรอกำรตอบรับตพีมิพ์ผลงำนวิชำกำร 

      Letter confirming the awaiting for oral presentation  
      in international conference / Letter confirming  that  
     the article is on going reviewed for publication 
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ส ำหรับนักศึกษำ for student ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่ for officer 
   2.2.2   กรณีนักศึกษำได้น ำเสนอผลกำรวชิำกำร หรือได้รับ กำร

ตอบรับให้ตพีมิพ์/ได้รับกำรตพีิมพ์ผลงำนวิชำกำรครบตำม
เง่ือนไขแล้ว อยู่ระหว่ำงจะท ำกำรสอบ   

        (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มช.ฉบับที่ 008/2555 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2555 ข้อ 4.2) 

            I’ve already had oral presentation in international 
conference and had an article published in the conference 
proceeding or I had an international publication as required 
in the program. I am awaiting for the thesis/independent 

study examination (according to CMU graduate school 
announcement No. 008/2555 7 November,2012 #4.2) 

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

     2.  แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                            1  ฉบับ 

                  Progress Report Record  form 

     3.  ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ  
                 Appointment for Examination Committee  

     4.  หนังสือรับรองกำรน ำเสนอผลงำนและเอกสำร   
     ประกอบกำรประชุมวชิำกำร ฉบับเตม็ (full paper)     
      (proceeding) หรือหนังสือรอกำรตอบรับตพีมิพ์ 
      ผลงำนวชิำกำรAcceptance letter for oral presentation     
     and  the  conference proceeding or Certified letter  
     confirming  the article will be/is published 

 

   2.2.3  กรณีนักศึกษำปริญญำโท แผน ข ที่ไม่ได้น ำเสนอผลงำน
วชิำกำรหรือตพีมิพ์ผลงำนวิชำกำรและได้ผ่ำนกำรสอบกำร
ค้นคว้ำแบบอสิระแล้วอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขกำรค้นคว้ำแบบอสิระ 

         (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มช.ฉบับที่ 008/2555 ลว. 7 พ.ย.2555 ข้อ 4.3) 

          For Master degree plan B: I’ve passed the independent 
study examination and having the paper of independent 
study revised (according to CMU graduate school 
announcement No.008/2555 7 November,2012 #4.3) 

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

     2.  แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                             1  ฉบับ 

                   Progress Report Record  form 

      3.  แบบรำยงำนผลกำรสอบ มช.6 บว.         
                   Thesis/independent study Report CMU. 6 GS 

      4.   ใบบันทึกล ำดบัขั้น Grade Report Form: CMR.54  
 

 

                        จงึเรียนมำเพ่ือโปรดพจิำรณำอนุมตั ิ  Please kindly consider the request  

 
ขอแสดงความนบัถือ (Your Sincerely) 

 
 
 

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

 
 
+ 
 
 

หำกต้องกำรตดิต่อนักศึกษำสำมำรถตดิต่อข้ำพเจ้ำได้ที ่ ( Address for contact  )   

โทรศัพท์ Tel.  …………........................…………………E-mail :  ................................................................................................................ 
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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                

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

  1.    ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรน ำเข้ำพจิำรณำในที ่          อนุญำต  Approve         ไม่อนุญำต  Not approve    

            ประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์                  
           คร้ังที.่................................วนัที.่...................................................                                   
 

                                           ……………………………..……………              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา สุคนธสรรพ)์ 
                                      (……………………..………………………..)                 รองคณบดี ปฏิบติัการแทน 
                                                      ………/………………/…..……        คณบดี/ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ 
                                                    

2.    ลงนำมถึงคณบดบีัณฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

 
                              ……………………………..……………                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา สุคนธสรรพ)์          

           (……………………..………………………..)                                                 รองคณบดี ปฏิบติัการแทน 
                                      ………/………………/…..……                                     คณบดี/ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ  


