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บณัฑิตศึกษา                   คณะเทคนิคการแพทย ์
Graduate School                                     Faculty of Associated Medical Sciences
             

 
 

แบบฟอร์มเสนอสอบปริญญานิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
Ph.D. Dissertation/Thesis/I.S. Examination Request Form 

 

 
 วนัท่ี        
 Date 
เร่ือง ขอสอบปริญญานิพนธ์ 
Title Ph.D. Dissertation/Thesis/I.S. Examination Request 
 

เรียน ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
To Chairman of Graduate Education Executive Committee  
 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือตวั       ช่ือสกลุ       รหสัประจ าตวั       
 I am (Mr./Mrs./Miss) First name Surname Student ID Code  
นกัศึกษาระดบั   ปริญญาเอก   ปริญญาโท 
Degree  Doctoral Degree Master Degree  
สาขาวชิา   วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์   เทคนิคการแพทย ์  กิจกรรมบ าบดั 
field of study  Biomedical Science Medical Technology                     Occupational Therapy 
   วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและการออกก าลงักาย    กายภาพบ าบดั 
    Movement and Exercise Sciences Physical Therapy  
   วทิยาศาสตร์รังสีการแพทย ์   ความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
    Medical Radiation Sciences  Communication Disorders 
 
ช่ือหวัขอ้ปริญญานิพนธ ์
Title 
ภาษาไทย (Title in Thai)       

ภาษาองักฤษ (Title in English)       

วนัท่ี (Date)        เวลา (Time)       
สถานท่ี (Location)         
โดยมีคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ประกอบดว้ย (Thesis defend examination committee are: ) 
1.       ประธานกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
   (Chairman) 
 หน่วยงาน        
 Institution 
 ท่ีอยู ่       
 Address 
 เบอร์โทรศพัท ์       
 Telephone No. 
2.       กรรมการ (Committee) 
3.       กรรมการ (Committee) 
4.       กรรมการ (Committee) 
5.       กรรมการ (Committee) 
 
 
 

 ลงช่ือ(sign) นกัศึกษา (Student) 
(     ) 
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1) ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา (Advisor’s Comments) 

  เห็นชอบ (Agree)    ไม่เห็นชอบ (Disagree)   เน่ืองจาก (Specify reason)  
 

 อาจารยท่ี์ปรึกษา (Advisor’s Signature)    
(      ) Printed Name วนัท่ี (Date)  
2) ความเห็นของฝ่ายบัณฑิตศึกษา (Officer’s Comments) 
เรียน ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
To Chairman of Graduate Education Executive Committee  
ผา่น ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา 
Through Chairman of Graduate Program Executive Committee 
 

 ฝ่ายบณัฑิตศึกษาไดต้รวจสอบแลว้ นกัศึกษา 
 Officer has already verified the qualification of the student as listed below; 
 

 ผา่นเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ  เม่ือวนัท่ี    
            Passing the English Proficiency Examination on Date  

 ผา่นการสอบวดัคุณสมบติั  เม่ือวนัท่ี    
  Passing the Qualifying Examination on Date  

 ผา่นหวัขอ้และโครงร่างปริญญานิพนธ์ เม่ือวนัท่ี    
  Approval of the Title and Thesis Proposal on Date  

 เขา้ร่วมสมัมนาวชิาการ/รับฟังการบรรยายพิเศษจากวทิยากรรับเชิญ 
  Attend regularly journal club seminar in every semester/special lectures related to thesis topic by guest speaker  

 รายงานความกา้วหนา้การท าปริญญานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
  Report thesis progression every semester 

 ศึกษากระบวนวชิาครบตามโครงสร้างหลกัสูตร   ลงทะเบียนกระบวนวชิาครบตามโครงสร้างหลกัสูตร 
  Complete courses according to the curriculum requirements  Enroll according to the curriculum requirements   

 เสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบั        ผลงานไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร      
  Research presentation at academic       conference   Accept for publication in an       journals 

  เขา้ร่วมประชุมวชิาการทางกิจกรรมบ าบดั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (เฉพาะสาขาวชิากิจกรรมบ าบดั) 
  Attend occupational therapy academic conferences at least once a year (for Occupational Therapy Student) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
For your consideration 
 

 ผูด้  าเนินการ (Officer’s Signature)    
(      ) Printed Name วนัท่ี (Date)  
3) ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา  
(Chairman of Graduate Program Executive Committee’s Comments)  
 

  เห็นชอบ (Qualify)    ไม่เห็นชอบ (Not Qualify)   เน่ืองจาก (Specific reason)  
 

  Signature    
(      ) Printed Name วนัท่ี (Date)  
Chairman of Graduate Program Executive Committee 
4) ความเห็นของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  
(Chairman of Graduate Education Executive Committee’s Comments) 
 

  อนุมติัใหส้อบไดแ้ละไดล้งนามในค าสัง่แต่งตั้งกรรมการสอบฯ แลว้  
 Approved and Signed on the Order of Thesis Proposal Examination Committees   

  ไม่อนุมติัใหส้อบ  เน่ืองจาก   
 Not Approved Specify reason 
 

  Signature    
(      ) Printed Name วนัท่ี (Date)  
Chairman of Graduate Education Executive Committee 

นักศึกษาส่งมอบเอกสารปริญญานิพนธ์ให้แก่กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ก่อนวนัสอบไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
Student must deliver the thesis paper to committee at least one week prior to the day of examination 


