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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University 

แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปน าเสนอผลงานวิชาการ 

(Academic Presentation Expenses Support Request Form) 

 

1. ชื่อ (Name)………………………………….………….. สกุล (Surname)…………………………………………………………… 

รหัส (Student code)………………………………….. 

นักศึกษาระดับปรญิญาเอก (Doctoral Student) 

 แบบ 1.1 (Type 1.1)   แบบ 1.2 (Type 1.2)  

 แบบ 2.1 (Type 2.1)   แบบ 2.2 (Type 2.2) 

นักศึกษาระดับปรญิญาโท (Master’s Student) 

 แผน ก แบบ ก1  (แบบ 1) (Type 1)   แผน ก แบบ ก2  (แบบ 2) (Type 2)  

ที่อยู่ตดิต่อ (Address)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์ (Telephone number)……………………………………… Email…………………………………………………………………….. 

2. ชื่อวิทยานิพนธ ์(Thesis title)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. มีความประสงค์จะไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ (I would like to present my academic report on) 

3.1 ชื่อเรื่อง (Topic)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 ชื่อผู้เขียน (Author: You must be the first author) ………………………………………………………………………………… 

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นผู้เขยีนรว่ม (Advisor: Co-Author(s) 

3.3.1 ……………………………………………………………………………………. 

3.3.2 ……………………………………………………………………………………. 

3.3.3 ……………………………………………………………………………………. 

3.4 เสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ (Type of Presentation)  

 Oral Presentation   Poster Presentation 

3.5 เสนอในที่ประชุมวิชาการเรื่อง (Name of the Academic Conference) …………………………………..……………… 

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

3.6 วันที่ (Date) ……………………………………….…………………………………………………………………………………….…………..… 

3.7 จัดโดย (Organized by) ……………………………………………………………………………………………………………….……….…  

3.8 สถานที่ประชุม (Place of the Meeting) ……………………………………………………………………………………………….… 
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4. ในการนี้จะมีคา่ใช้จา่ยดังนี ้(Expenses Details)  

4.1 คา่เดินทางในประเทศ (เครื่องบนิ รถไฟชั้น 2 นอนล่างปรับอากาศ หรือรถทัวร์  

Domestic Travel (Air Journey Bus or Air – conditioned 2nd class Train)   …………… Baht  

4.2 คา่เดินทางต่างประเทศ:- เครื่องบิน (International Air Journey)   …………… Baht  

4.3 คา่ที่พัก (Accommodation) ………….. บาท (Baht)/วัน (Day) ……….วัน (Days)  ……………. Baht  

4.4 คา่ลงทะเบยีน (Registration Fee)       ……………. Baht  

    รวม (Total) ………………… Baht  

 

5. ข้าพเจ้า   ไม่ได้รับการสนบัสนุนจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบัณฑติวิทยาลัย 

 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอืน่ 

 ได้รับการสนับสนนุทุนจาก………………………………………….………….. จ านวนเงิน ...............บาท 

I confirm that I   do not have any support from the Office of Commission on Higher Education 

 do not have any support from the National Science and Technology Development 

Agency  

 do not have any support from The Graduate School 

 do not have any scholarship  

 have a scholarship from ……………………………………………  ……………………… Baht  

 

6. ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาขอรับการสนับสนนุดังนี ้(Document for Consideration)  

 หนังสือตอบรับการเขา้ประชุม (Acceptance letter to the meeting)  

 บทคัดย่อไทย/อังกฤษ (Abstract)  

7. ข้าพเจ้าจึงขอรับการสนับสนนุจากคณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เพื่อเปน็คา่ใช้จา่ย ดงันี ้ 

(I would like to receive support from the Graduate School for the following expenses; 

7.1 คา่เดินทางในประเทศ (เครื่องบนิ รถไฟชั้น 2 นอนล่างปรับอากาศ หรือรถทัวร์  

Domestic Travel (Air Journey Bus or Air – conditioned 2nd class Train)   ……….. Baht  

7.2 คา่เดินทางต่างประเทศ:- เครื่องบิน (International Air Journey)    ………… Baht  

7.3 คา่ที่พัก (Accommodation) 500 บาท (Baht)/วัน (Day) .…….วัน(Days)   ..…….… Baht 

7.4  คา่ลงทะเบยีน (Registration Fee) ....……… Baht รวม (Total)    ………… Baht 
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ขอรับรองว่าข้อความขา้งตน้เป็นความจรงิ ทุก

ประการ (I aver that all above is true) 

 

 

ลงชื่อ (Signature) ….…………………………..……               

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

นักศึกษา (Student) 

วันที่ (Date) ……………………………….. 

 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบ 

อิสระ (Thesis/ Independent Study Advisor)  

ขอยืนยันว่า  

 นักศึกษาไมไ่ด้รับทุนสนับสนุนการท าวิจยั ของบัณฑติ

วิทยาลยั  

 นักศึกษาไมไ่ด้รับทุน สวทช.   

 นักศึกษาไมไ่ด้รับทุนอื่นใด  

 นักศึกษาได้รับทนุ (ระบุแหล่งทนุ) 

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

จ านวนเงนิ ................................................................... บาท   

 

ลงชื่อ (Signature) ............................................                                          

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

ประธาน/อาจารย์ที่ปรึกษา (Major Advisor) 

วันที่ (Date) ............................................ 

 

ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

 อนุมัต/ิด าเนินการตอ่ไปได้ 

 ไม่อนมุัต ิเนื่องจาก......................................................................................................... ........ 

 

 

ลงชื่อ ................................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สตัวแพทย์หญิง ดร. ศุกลรตัน์ บุณยยาตรา) 

              ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 

                ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย์ 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่จะสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ตา่งประเทศ ไม่

เกิน 10,000 บาท และ สนับสนุนคา่ใช้จา่ยการไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ รวมทัง้การไปเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศ ไม่เกนิ 5,000 บาท  

The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University able to provide financial support of up to 10,000 

baht for abroad and 5,000 baht for domestic presentation or presentation to an international academic 

conference held in Thailand 




