
หมายเหตุ : ใบสมัครนี้ใชสําหรับปการศึกษา 2558  และหากทานประสงคจะใหขอมูลเพิ่มเติมในขอใดก็ตามใหใสลงกระดาษ A4 แนบมาพรอมใบสมัครนี้

ชื่อ - นามสกุล  (นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ.............)

ชื่อเลน                 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

เพศ           ชาย                     หญิง วัน/เดือน/ปเกิด อายุ                            ป

สถานภาพ โสด        สมรส อื่น ๆ ระบุ  เชื้อชาติ         สัญชาติ            ศาสนา

ที่อยู (ที่สามารถติดตอไดสะดวก)

โทรศัพท (บาน) (ที่ทํางาน)

            (มือถือ) โทรสาร

E-mail address

2. ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปที่จบ เกรดเฉลี่ย

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

อื่น ๆ 

         TU - GET คะแนน สอบเมื่อวันที่                   หรือ กําลังรอผลสอบวันที่

         TOEFL (Paper - based / Internet - based)

คะแนน สอบเมื่อวันที่ หรือ กําลังรอผลสอบวันที่

         IELTS คะแนน สอบเมื่อวันที่ หรือ กําลังรอผลสอบวันที่

ผลคะแนน TU-GET / TOEFL / IELTS ที่ใชประกอบการสมัครตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันปดรับสมัคร

สําหรับผูสมัครกลุมที่ 1

(กลุมผูไมมีประสบการณทํางาน หรือ 

มีประสบการณนอยกวา 4 ป)

รับสมัครวันที…่………/…………./.............(สําหรับเจาหนาที)่

เลขที่ใบสมัคร

เลขประจําตัวสอบ              581 -

3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกไดมากกวา 1 ประเภท)

ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

First Name - Last Name  (Mr./Mrs./Ms./Others................)

 สาขานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โปรดกรอกขอมูลในชองวางและทําเครื่องหมาย   ใน

สถาบันการศึกษา / ประเทศ คณะ / สาขาวิชา

1. ขอมูลสวนตัว

ติดรูปถาย  

ขนาด 1 น้ิว 

ถายไวไมเกิน  

6 เดือน 

 



ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน          ธุรกิจสวนตัว องคกรอิสระ (NGOs)                   อื่นๆ

ชื่อองคกร ตําแหนง

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเดือน                          ป อายุงาน

โทรศัพท โทรสาร

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

(5.1)   ชื่อองคกร ตําแหนง

โทรศัพท โทรสาร

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเดือน ป ถึงเดือน ป

(5.2)   ชื่อองคกร ตําแหนง

โทรศัพท โทรสาร

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเดือน ป ถึงเดือน ป

(6.1) ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ........ )

ตําแหนง

ชื่อองคกร

โทรศัพท โทรสาร

(6.2) ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ........ )

ตําแหนง

ชื่อองคกร

โทรศัพท โทรสาร

4. การทํางานปจจุบัน (หากเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศโปรดระบุใหชัดเจน)

6. ขอมูลของผูใหคําแนะนํา

ที่อยู

ที่อยู

ที่อยู

ที่อยู

5. ประสบการณทํางานในอดีต 

ที่อยู



           งาน open - house         โบรชัวร/โปสเตอร

           เว็บไซต (โปรดระบุ).........................................         หนังสือพิมพ (โปรดระบุ).........................................

           บุคคลที่ทานรูจัก         อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................

รูปถายสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน พรอมเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถายใหชัดเจน)

สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษจํานวน 1 ใบ

หนังสือแนะนําผูสมัครจากผูใหคํารับรองจํานวน 2 ทาน (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.title.econ.tu.ac.th)

ผลคะแนน TU - GET / TOEFL / IELTS  (ผลสอบไมเกิน 2 ป ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ  

สําเนาใบโอนเงินคาสมัครสอบ (ในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย เขียนชื่อ-สกุลและหมายเลขโทรศัพทใหชัดเจน

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

แผนการศึกษา (มอบใหโครงการฯ เมื่อสอบผานขอเขียนแลว/ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.title.econ.tu.ac.th)

อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................

ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยทุกประการ  และขอความที่ได

แจงไวในใบสมัครถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ 

ในการสอบ และการเขาศึกษาโดยไมขออุทธรณใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ ผูสมัคร

(                  )

วันที่          /                /

โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ  

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

2 ถนนพระจันทร เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

โทร : 0-2613-2420  โทรสาร : 0-2224-1355

www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th

E-mail : title@econ.tu.ac.th

8. ทานทราบขอมูลการรับสมัครของหลักสูตรปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ จากที่ใด

เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดแนบมาพรอมใบสมัคร)

7. ความสามารถพิเศษดานอื่น ๆ 




	กลุ่ม 1 ผู้ไม่มีประสบการณ์

