GS-2014-F109

แบบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้
Application Form for Qualifying/Comprehensive Examination
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

รหัสนักศึกษา

I am (Mr/Mrs/Ms) (Name in English)

นักศึกษาระดับ
studying in

หลักสู ตร
Program:

สาขาวิชา

Student Code

ปริ ญญาเอก

Doctoral Degree

ปกติ

นานาชาติ

Regular

International

Major/Field of Specialization

สอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination

ปริ ญญาโท

Master’s Degree

อื่นๆ

Other

อื่นๆ

หมายเลขโทรศัทพ์

Other

Email:

แบบ/แผน

สอบประมวลความรู ้

/

Type/Plan

Comprehensive Examination

Telephone No.

คณะ

Faculty of

ประจําภาคการศึกษา
for the Semester

ขอสมัคร

would like to apply for

ปี การศึกษา

Academic Year

(ลงนาม) …………………………………… นักศึกษา
(Signature)

สําหรับเจ้ าหน้ าทีส่ าขาวิชา (for Program’s Officer)
1) กรณี ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าสมัครสอบแล้ว
 ไม่ตอ้ งชําระค่าสมัคร เนื่องจากเป็ นการสอบครั้งแรก
2) กรณี ที่ตอ้ งชําระค่าสมัครสอบ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าสมัครสอบ
 ค่าสมัครสอบ 500 บาท (ปริ ญญาโท)
 ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท (ปริ ญญาเอก)
 สอบครั้งแรกไม่ผา่ น ขอสอบแก้ตวั เป็ นครั้งที่
 ค่าสอบแก้ตวั 1,000 บาท (ปริ ญญาโท/ปกติ)
 ค่าสอบแก้ตวั 1,500 บาท (ปริ ญญาโท/นานาชาติ)
 ค่าสอบแก้ตวั 2,000 บาท (ปริ ญญาเอก/ปกติ)
 ค่าสอบแก้ตวั 3,000 บาท (ปริ ญญาเอก/นานาชาติ)

วันที่

/

/

Student
Day/Month/Year

สําหรับเจ้ าหน้ าทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย (for Graduate School’s Officer)
ได้รับเงิน
 ค่าสมัครสอบ
 ค่าสมัครสอบ
 ค่าสอบแก้ตวั
 ค่าสอบแก้ตวั
 ค่าสอบแก้ตวั
 ค่าสอบแก้ตวั

500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท

(ปริ ญญาโท)
(ปริ ญญาเอก)
(ปริ ญญาโท/ปกติ)
(ปริ ญญาโท/นานาชาติ)
(ปริ ญญาเอก/ปกติ)
(ปริ ญญาเอก/นานาชาติ)

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ……… เลขที่ ……… วันที่ … / … / ……
จํานวนเงิน …………………………………………………… บาท

(ลงนาม) ………………………………………… เจ้าหน้าที่สาขาฯ (ลงนาม) ……………………………………… เจ้าหน้าที่การเงิน
Financial Officer
(Signature)
Program’s Officer (Signature)
………… / …………… / ………
………… / …………… / ………
หมายเหตุ: ค่าสมัครสอบไม่ สามารถรับคืนได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ (Note: Application Fee is Non-refundable in any case)
——————————————————————————————————————————————————————————————

ใบแจ้ งผลการสอบ

Examination Result Notification for

การสอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination

การสอบประมวลความรู้

Comprehensive Examination

นาย/นาง/นางสาว
Mr/Mrs/Ms

สาขาวิชา

Major/Field of Specialization

รหัสนักศึกษา

แบบ/แผน

Type/Plan

/

Student Code

คณะ

Faculty of

การดําเนิ นการสอบเป็ นไปตามข้อบังคับฯ ผลการประเมิน (Result):
S
U บันทึกอักษร S หรื อ U ลง
(ลงนาม) …………………… เจ้าหน้าที่ บว. (ลงนาม) ……………………… ประธานฯ ในช่องที่กาํ หนด หากแก้ไข
ให้ขีดฆ่าและลงชื่อกํากับ
……… / …………… / ………
……… / …………… / ………
หมายุเหตุ: กรุณากรอกข้ อมูลในใบสมัครสอบทั้งสองส่ วน (Note: Please fill in both upper and lower parts on this application form)

