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ติดรูปถ่าย
picture
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ประจำปี กำรศึกษำ 2561
Application for Admission To
Doctor of Philosophy Program in Oral Health Science
International Program (Academic year 2018)
ข้อมูลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Test Scores)
วัน/เดือน ทีส่ อบ
พ.ศ.
เลขประจาตัวสอบ
Day/Month
Year
Examination ID No.
TU-GET

คะแนนทีไ่ ด้
Points

-

IELTS
TOEFL

1. ชื่อ – สกุล (นาย, น.ส., นาง) …………………………………………………………………………………….
Name (Mr., Miss, Mrs.)
……………………………………………………………………………………..
(เขียนเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงตาม Transcript ยกเว้นกรณีเปลีย่ นชื่อ – สกุล, สมรส ให้เขียนตามหลักฐานใหม่)
2. เพศ/Sex

ชาย/Male

หญิง/Female

3. สัญชาติ/Nationality …….……เชือ้ ชาติ/Race …………..…ศาสนา/Religion………………….เลขประจาตัวบัตรประชาชน./ID
Passport...................................
4. วัน/เดือน/ปี เกิด/Date of Birth ………………………………………อายุ/Age ……………………….ปี /year
5. สถานภาพสมรส/Marital status.

โสด/Single

สมรส/ Married

ม่าย/Widowed

หย่าร้าง/Divorced

6. อาชีพบิดา/Father’s occupation ………………………อาชีพมารดา/Mother’s occupation ……………………
7. สมัครเข้าศึกษาต่อในแผน/Application in a education plan
7.1 แผนการศึกษาที่ 1/Educational plan 1
แผนการศึกษาที่ 1.1/Educational plan 1.1

แผนการศึกษาที่ 1.2/Educational plan 1.2

7.2 แผนการศึกษาที่ 2/Educational plan 2
แผนการศึกษาที่ 2.1/Educational plan 2.1

แผนการศึกษาที่ 2.2/Educational plan 2.2

8. ทุนการศึกษา/Source of financial support during tenure of study
ทางาน/Work

บิดา-มารดา/Parents

ทุน/Scholarship

อื่นๆ/Others

2
9. ประวัตกิ ารศึกษา/Educational record
ระดับ
สถาบันการศึกษา
Level
University/Institute
ปริญญาตรี
Bachelor’s
ปริญญาโท
Master’s
อื่นๆ
Others

ปริญญาและสาขาวิชา
Degree granted/Field of study

ระยะเวลาทีศ่ กึ ษา
Period

คะแนนเฉลีย่
GPA

10. ประวัตกิ ารทางาน (ถ้ามี)/Employment record
ตาแหน่ง
Position

หน่วยงาน
Organization

ั บนั /Current work address
11. สถานทีท่ างานปจจุ

ระยะเวลา
Period

…………………………………………………………………..

ตาแหน่ง/Position…………………………………. โทรศัพท์/Telephone……..…………………………….……..
โทรสาร/Fax………………………………………….E-mail address…………………………………………………
12. ผลงานวิจยั /Publications
1. ……………………………………………...........................................................................................……
2. ………………………………………..................................................................……………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………
13. ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั /Address……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์/Telephone……….……………………….…โทรศัพท์มอื ถือ/Mobile phone……………………………...
โทรสาร/Fax………………………………………………...……………………………………………………………

14. เอกสารแนวคิดเบือ้ งต้นในการทาวิจยั (Concept Paper on Research Topic)
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลายเซ็นผูส้ มัคร…………………………………………………………………….
Application’s signature
วันที…
่ ……………………………………………………………………………...
Date………………………………………………………………………………..
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หลักฐานและเอกสารสมัคร
1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามเป็นที่เรียบร้อย
2. ค่าสมัคร จานวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว)
หรือหนังสือรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและใบผลการศึกษา (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่)
5. บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว)
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบและศึกษาต่อกรณีได้รับการคัดเลือก
7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS
7.1 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน (Paper-based)
หรือไม่ต่ากว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน (Internet-based)
หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่าระดับ 6.5
7.2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้
โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ากว่า
173 คะแนน (Computer-based) หรือ ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS
ไม่ต่ากว่า 6.0 ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก่อนกาหนดการสอบวิทยานิพนธ์
8. เอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทาวิจัย (Concept Paper on Research Topic)
หมายเหตุ: หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับสาเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสาเนา เอกสารด้วยตนเอง
ทุกฉบับ
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คารับรองของผู้บังคับบัญชา
(เฉพาะผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส่วนราชการหรือหน่วยงานทั่วไป)
ข้าพเจ้า ....................................................................... ตาแหน่ง...........................................................
ชื่อหน่วยงาน...................................................................................ที่ตั้ง...............................................................
.......................................................................................................โทรศัพท์........................................................อนุญาต
ให้………………………………………………………………………..….ซึง่ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า
เข้าศึกษาหลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………………………………
สาขาวิชา............................................................................................มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
หน่วยงานสนับสนุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด
หน่วยงานสนับสนุนค่าเล่าเรียนส่วนหนึ่ง
ผู้สมัครเสียค่าเล่าเรียนเองทั้งหมด
ลดภาระงานประจาเพื่อให้ศึกษาได้สาเร็จ

ลงชื่อ………………………..………………..……………
(………………………..…………………………)
ตาแหน่ง.............................................................

