
ช่ือ - นามสกลุ  (นาย/นาง/น.ส./อ่ืนๆ.............)

ช่ือเลน่                 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน

เพศ           ชาย                     หญิง วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ                           ปี

สถานภาพ โสด        สมรส อ่ืน ๆ ระบุ  เชือ้ชาติ         สญัชาติ            ศาสนา

ทีอ่ยู ่(ทีส่ามารถติดตอ่ได้สะดวก)

โทรศพัท์ (บ้าน) (ทีท่ างาน)

            (มือถือ) โทรสาร

E-mail address

2. ประวัติการศึกษา

วฒิุการศกึษา ปีทีจ่บ เกรดเฉลีย่

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

อ่ืน ๆ 

         TU - GET คะแนน สอบเม่ือวนัที ่                  หรือ ก าลงัรอผลสอบวนัที่

         TOEFL (Paper - based / Internet - based)

คะแนน สอบเม่ือวนัที่ หรือ ก าลงัรอผลสอบวนัที่

         IELTS คะแนน สอบเม่ือวนัที่ หรือ ก าลงัรอผลสอบวนัที่
ผลคะแนน TU-GET / TOEFL / IELTS ที่ใช้ประกอบการสมคัรต้องมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัปิดรับสมคัร

 สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและท าเคร่ืองหมาย  ใน

สถาบนัการศกึษา / ประเทศ คณะ / สาขาวชิา

1. ข้อมูลส่วนตัว

ส าหรับผู้สมัครกลุ่มที่ 1

(กลุ่มผู้ไม่มีประสบการณ์ท างาน หรือ 

มีประสบการณ์น้อยกว่า 4 ปี)

รับสมัครวันที่…..…/………./.........(ส าหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่ใบสมัคร

เลขประจ าตัวสอบ

3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

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

ตดิรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้

ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน



ราชการ รัฐวสิาหกิจ บริษัทเอกชน          ธรุกิจสว่นตวั องค์กรอิสระ (NGOs)          อ่ืน ๆ        อ่ืนๆ

ช่ือองค์กร ต าแหน่ง

เร่ิมปฏิบตัิงานตัง้แตเ่ดือน                          ปี อายงุาน

โทรศพัท์ โทรสาร

ลกัษณะงานทีรั่บผิดชอบ 

(5.1)   ช่ือองค์กร ต าแหน่ง

โทรศพัท์ โทรสาร

ลกัษณะงานทีรั่บผิดชอบ 

เร่ิมปฏิบตัิงานตัง้แตเ่ดือน ปี ถึงเดือน ปี

(5.2)   ช่ือองค์กร ต าแหน่ง

โทรศพัท์ โทรสาร

ลกัษณะงานทีรั่บผิดชอบ  

เร่ิมปฏิบตัิงานตัง้แตเ่ดือน ปี ถึงเดือน ปี

(6.1) ช่ือ - สกลุ (นาย/นาง/น.ส./อ่ืน ๆ........ )

ต าแหน่ง

ช่ือองค์กร

โทรศพัท์ โทรสาร

(6.2) ช่ือ - สกลุ (นาย/นาง/น.ส./อ่ืน ๆ........ )

ต าแหน่ง

ช่ือองค์กร

โทรศพัท์ โทรสาร

ทีอ่ยู่

ทีอ่ยู่

ทีอ่ยู่

ทีอ่ยู่

ทีอ่ยู่

5. ประสบการณ์ท างานในอดีต 

4. การท างานปัจจุบนั (หากเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศโปรดระบุให้ชัดเจน)

6. ข้อมูลของผู้ให้ค าแนะน า



           งาน open - house         โบรชวัร์/โปสเตอร์

           เวบ็ไซต์ (โปรดระบ)ุ.........................................         หนงัสือพิมพ์ (โปรดระบ)ุ.........................................

           บุคคลทีท่า่นรู้จกั         อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................................

รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนช่ือ-สกลุ หลงัรูปถ่ายให้ชดัเจน)

ส าเนาใบปริญญาบตัร หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองวา่ส าเร็จการศกึษา จ านวน 1 ฉบบั

ส าเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ใบ

หนงัสือแนะน าผู้สมคัรจากผู้ให้ค ารับรองจ านวน 2 ทา่น (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่www.title.econ.tu.ac.th)

ผลคะแนน TU - GET / TOEFL / IELTS  (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ฉบบัจริง) จ านวน 1 ฉบบั  

ส าเนาใบโอนเงินคา่สมคัรสอบ (ในกรณีทีส่มคัรทางไปรษณีย์ เขียนช่ือ-สกลุและหมายเลขโทรศพัท์ให้ชดัเจน

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)

แผนการศกึษา (มอบให้โครงการฯ เม่ือสอบผ่านข้อเขียนแล้ว/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่www.title.econ.tu.ac.th)

อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศการรับสมคัรของมหาวิทยาลยัทกุประการ  และข้อความทีไ่ด้

แจ้งไว้ในใบสมคัรถกูต้องตามความเป็นจริงทกุประการ หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ขาดคณุสมบตัิ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัตดัสิทธ์ิ 

ในการสอบ และการเข้าศกึษาโดยไมข่ออทุธรณ์ใดๆ ทัง้สิน้

ลงช่ือ ผู้สมคัร

(                  )

วนัที่          /                /

โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหวา่งประเทศ  

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

2 ถนนพระจนัทร์ 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. ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครของหลักสูตรปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จากที่ใด

เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดแนบมาพร้อมใบสมัคร)

7. ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ 


