
     
 

 
 
 

 
ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])……...…………………..….....…................………นามสกุล……………………........….……................……….. 
ระดับปริญญา   เอก   แบบ 1 (2)/ 1.1          แบบ 1 (1)/ 1.2   แบบ 2 (1)/ 2.2   แบบ 2 (2)/ 2.1 
                          โท   แผน ก แบบ ก (1)/ ก 1         แผน ก แบบ ก (2)/ ก 2      
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
   ภาคปกติ (โครงการนานาชาติ)   โครงการพิเศษ (โครงการนานาชาติ) 
รหัสประจําตัว………................…….......…สาขาวิชาเอก……….…...............................……….............................................……(รหัสสาขา…..............) 
หมวดวิชา (ถามี) ……….….........................................……......................……ภาควชิา ……….…..................………..............................................……
สาขาวิชารอง (ถามี) ………….………...........……..................................….…วิทยาเขต…………….……......……...…........................................….… 
เขาศึกษาต้ังแตภาค………........ปการศึกษา………..........เบอรโทรศพัทที่สามารถติดตอได…………………………….............……...............……….. 
ชื่อเร่ืองโครงการวิทยานพินธ …………………………………………………………………………………………………..………………………… 
.......................................................................................................................................................................................…………...................................... 
........................................................................................................................................................................................................…………..................... 
มีความประสงคจะขอสอบประมวลความรู/สอบวัดคณุสมบัติ   แบบ   ขอเขียน       สัมภาษณ       ขอเขียนและสัมภาษณ 
 โดยมีคณะกรรมการสอบดังนี ้

 ช่ือ-สกุลอาจารย พรอมตําแหนงวิชาการ รหัสอาจารย ลงนาม วัน/เดือน/ป 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ 
ประธานกรรมการ 

……………………………..…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/ 
กรรมการ…………….…. 

……………………………..…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/ 
กรรมการ…………….…. 

……………………………..…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/ 
กรรมการ…………….…. 

……………………………..…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/ 
กรรมการ…………….…. 

……………………………..…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

ลายมือช่ือนิสิต………………………………………        ………/…………/………                               
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก/ประธานกรรมการ  
…………………………………………………….…......................…
……………………………………….……………………………...… 
 ลงนาม ….……………………….….……………………            
  (..........……...............................…..............…......) 
 …………/…………/…...…. 

 ความเห็นหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา/โครงการ  
…………………………………………………….…........….............
………………………………………….………….………………… 
 ลงนาม ….……………………….….……………………          
   (..........……...............................…..............…......) 

                    …………/…………/…...…. 
(สําหรับเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย )   
1.  เรียน  คณบดี 
             นิสิตมีคุณสมบัติครบที่จะสอบได  เห็นควร 

    อนุมัติ     แตงต้ังผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย 
     

ลงนาม …………………………….……… 
                                  ……………/……………/……….. 

 2.    อนุมัติ และ /หรือ  บัณฑติวิทยาลัยขอเรียนเชิญ 
……………………………………………..............………………… 
ภาควิชา……………………………………………….............……… 
เปนผูแทนบณัฑิตวิทยาลัย 

ลงนาม …………………………….……… 
                                 ……………/……………/……….. 

ความเห็นของผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย       ไมขัดของ       ขัดของ เนื่องจาก…………………………………………………..........…………....… 
                                           ผูแทนบณัฑิตวิทยาลัยลงนาม……………………………………..       ………./………../……..  
กําหนดวันสอบ   (ใหสอบภายใน1 เดือนหลังจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัแตงต้ังผูแทนบณัฑิตวทิยาลัย) 
วันที่ …………………………………….. เวลา …………… น. ถึง …………… น. หอง …………...........…………........…………… ชั้น ………..…..   
ตึก ….…………………………………… คณะ ………………....................………….…………… รหัสผูแทนบัณฑติวทิยาลัย………………….……. 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

คํารองขอสอบประมวลความรู/สอบวัดคณุสมบตั ิ

บว. 06 

มีนาคม 2555 



 

ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการประจําตัวนิสิต (สําหรบัหลักสูตรที่ทาํวิทยานิพนธ์) 
ในการสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบตัิ / สอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย   

ชื่อนิสิต: …………………………….…………………………………   สาขา: ………………………………………………….. 
 

  
วันที…่…………………………………… วันที…่…………………………………… วันที…่…………………………………… วันที…่…………………………………… 

9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  

หมายเหต ุ:   กรุณาระบุวัน และช่วงเวลา โดยทําเครื่องหมาย ในช่วงเวลาที่ว่าง อาจารย์แต่ละท่านควรให้เวลาที่ท่านสะดวกอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพื่อนิสิตสามารถนําไปใช้นัดหมายเวลาที่แน่นอนกับ
อาจารย์ท่านอื่นได ้

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (ลงนาม)……………………………………………  ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ลงนาม)…………………………………………… ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ลงนาม)…………………………………………… ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ลงนาม)…………………………………………… ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 

กันยายน 2560 


