
     บนัทึกขอ้ความ (Memorandom) 
ส่วนงาน (Depart) : งานบริการการศึกษา (Education section)   คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี(School of Bioresources and 
Technology) 
ท่ี ศธ.5813/                                                                                       วนัท่ี (Date)……… เดือน (month)…………พ.ศ.(year)…………. 
เร่ือง (subject) ขออนุมติัสอบวทิยานิพนธ์     (To defense thesis) 
เรียน (To) ประธานสายวชิา (To Head of Department).......................................................................... 
 ดว้ยขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง) (Mr./Miss/Mrs.)……………………………………….  
รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student ‘s ID) ..........................................หลกัสูตร (Program)…………………….………….……………… 
เร่ือง (Title) (ภาษาไทย) (Thai)…………………………………………………………………………………………………….…… 
              (ภาษาองักฤษ) (English)) ……………………….……………………………………………………………………………. 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการจดัสอบวทิยานิพนธ์ และกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ดงัต่อไปน้ี   
(Please consider my request to defense this thesis and approve the thesis committee as follows ;) 
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (Chairman of the Committee)........................................................................................................... 
  สถานท่ีทาํงาน (Affiliation)……………………………………….………………………………………………………… 
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ (Advisor) .................................................................................................................................................. 
  สถานท่ีทาํงาน (Affiliation)……………………………………………………………………………………………….… 
อาจารยผ์ูคุ้มวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) (Co-advisor) ( If any)................................................................................................................ 
  สถานท่ีทาํงาน (Affiliation)……………………………………………………………………………………………......... 
กรรมการวทิยานิพนธ์ (Committees)1........................................................................................................................................................ 
  สถานท่ีทาํงาน (Affiliation)…………………………………..…………..………………………………………………… 

                        2...................................................................................................................................................... 
  สถานท่ีทาํงาน (Affiliation)………………………………………..……………………………………………………….. 

                                       3....................................................................................................................................................... 
  สถานท่ีทาํงาน (Affiliation)………………………………………..………………………………………………………..
    โดยจะขอสอบวทิยานิพนธ์ (Defense’s date) ในวนัท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ................... 
สถานท่ีสอบ (Place) …………………………………………………………………………………… เวลา (Time)………………… 

                   
                           ลงช่ือ (Signature)……………………………………….. 

                                               (…………………………………………………..)   อาจารยท่ี์ปรึกษา (Advisor)                                              
เรียน คณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี(To Dean of School of  Bioresources and Technology) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

               ลงช่ือ (Signature)……………………………………….. 
                                                    (…………………………………………………..) 

 ประธานสายวิชา ( Head of Department)..................................................... 
 
อนุมติั (Approved) 

  ลงช่ือ (Signature)………………………………………..            
คณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี(Dean of  School of  Bioresources and Technology) 

 
หมายเหตุ : กรุณากรอกท่ีอยูอ่าจารยท่ี์อยูภ่ายนอกมหาวทิยาลยัใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ในการส่งวทิยานิพนธ์    (Please 
fill out all committee’s addresses for sending thesis by mail.) 



แบบสาํรวจการติดคา้งงาน / บตัรเขา้อาคาร / วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(Report on return of SBT’s belonging) 

 
นาย/นางสาว/นาง (Mr./Miss/Mrs.)…………………………………………...................................................................... 
รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student’s ID) .......................................หลกัสูตร (Program)…………………………………… 
เร่ือง (ภาษาไทย)(Title (Thai)) ………………………………………………………………………………………………… 
        (ภาษาองักฤษ)(Title (English))…………..………….………………………………………………………………..… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้(Contact’s address)…………………..……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………โทรศพัท ์(telephone no.)……………………………………………….. 
 
สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา / อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (For Advisor / Co-advisor) 
           นกัศึกษายงัติดคา้งงาน / อุปกรณ์งานวจิยั / กญุแจหอ้งปฏิบติัการ (Student has not returned lab materials / keys) 
           นกัศึกษาดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ (Completed / all items returned) 
           อ่ืน ๆ (others) 
 

                                                                                              …………………………………….. 
                                                                              อาจารยท่ี์ปรึกษา / อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม    (Advisor / Co-Advisor) 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด (คุณอรุณ คา้ข้ึน หอ้ง BT – 247 ชั้น 2 คณะทรัพยากรชีวภาพ ฯ ) 
           นกัศึกษายงัติดคา้งหนงัสือวทิยานิพนธ์ ( Student has not returned ) 
           นกัศึกษาติดคา้งแผน่ดิสเกต็ ( Student has not returned diskette/CD) 
           นกัศึกษาคืนหนงัสือวทิยานิพนธ์ / แผน่ดิสเกต็เรียบร้อยแลว้ (Completed / all items returned) 
 

                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                          เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ   (Dean ‘s officer) 

สาํหรับงานอาคาร (คุณกฤษณะ โซ๊ะสลาม หอ้ง BT – 249 ชั้น 2 คณะทรัพยากรชีวภาพ ฯ ) 
           นกัศึกษายงัติดคา้งบตัรเขา้อาคาร( Student has not returned key card) 
           นกัศึกษาติดคา้งกญุแจและเคร่ืองมือ( Student has not returned keys/ tools) 
           นกัศึกษาคืนบตัรเขา้อาคาร กญุแจ และเคร่ืองมือเรียบร้อยแลว้ (Completed / all items returned) 
 

                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                                        เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ   (Dean ‘s officer) 

 



 

    บันทกึข้อความ (Memorandom) 
ส่วนงาน (Department) : งานบริการการศึกษา (Education section)   คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี(School of Bioresources and 
Technology) 
ท่ี ศธ.5813/                                                                                       วนัท่ี (Date)……… เดือน (month)…………พ.ศ.(year)…………. 
เร่ือง (Subject) การชาํระเงินค่าลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา (Defense thesis register’s payment) 
 
เรียน (To) ผูอ้าํนวยการกองคลงั (Director of  Treasury Division) 
  ดว้ยขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง) (Mr./Miss/Mrs.)…………………………………………….……………………. 
รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student ‘s ID) ...................................................................................................................................... 
เป็นนกัศึกษาหลกัสูตร (Program)………………… ……………………………………………………………………………  
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี จาํนวนหน่วยกิตของวทิยานิพนธ์ (Total credit).....................หน่วยกิต(credits) และได้
ยืน่เร่ืองขอสอบวทิยานิพนธ์ เพ่ือสาํเร็จการศึกษา (I  would like to get approval for defense thesis) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเกบ็เงินค่าลงทะเบียนสอบจากนกัศึกษา ตามระเบียบดว้ย   

(Please consider my request for defense thesis registration) 
ลงช่ือ (Signature)……………………………………….. 

                                                          (…………………………………………………..) 
                                                                             นกัวชิาการศึกษา (Academic’s officer) 
 
 

  
เรียน  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี( To School of  Bioresources and Technology) 

 
กองคลงั ไดรั้บชาํระเงินค่าลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษาผูน้ี้ไวเ้รียบร้อยแลว้   
(Treasury division already received this payment) จาํนวน (amount)............................(บาท)(Baht) ดงัใบเสร็จรับเงินเลขท่ี (receipt 
no.)......................เล่มท่ี ......................ลงวนัท่ี (Date)................................... 

 
ลงช่ือ (Signature)………………………………………..   ผูรั้บเงิน (Receipt)                 

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

หมายเหตุ : ใหแ้นบใบเสร็จรับเงินพร้อมบนัทึกฉบบัน้ี ส่งคืนคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี                      
(Please Attach receipt with this memo and send back to School of Bioresources and Technology) 


