ใบสมัครเข้ าศึกษาต่ อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒ นาเชิงสร้ างสรรค์ ) ประจําปี การศึกษา 2561
วิทยาลัยพัฒ นศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-------------------------------------

เงื่อนไขการสมัคร
1. ผูส้ มัครต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูส้ มัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผูน้ ้ นั ขาดคุณสมบัติ และหมดสิ ทธิ์ เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
2. อัตราค่าสมัครสอบ 350 บาท
3. รับสมัคร ตั้งแต่บดั นี้ – 1 กรกฎาคม 2561

การสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET)
1. ในกรณี ที่ผสู ้ มัครเคยทดสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) มาก่อน และผลการทดสอบยังไม่เกิน 2 ปี ให้แนบใบรายงานผลสอบมาพร้อมใบสมัคร
หากผูส้ มัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) มาก่อนต้องไปสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนําผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษมามอบให้หลักสู ตรในวันสอบข้อเขียน

2. ขอให้กรอกข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน

หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
1. ใบสมัคร
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ฉบับจริ ง (ในกรณี ที่เคยสอบ TU- GET และผลการสอบอายุไม่เกิน 2 ปี )
3. กรณี สมัครทางระบบอินเตอร์ เน็ต และสมัครทางไปรษณี ย ์ ส่ งหลักฐานการชําระเงินทางโทรสารหมายเลข 0–2564–4429
หรื อทางอีเมล master.psds@gmail.com
หมายเหตุ : ผูส้ นใจสามารถถ่ายสําเนาใบสมัครเพื่อนํามาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อได้

โปรดกรอกข้ อความลงในช่ องว่างให้ ชัดเจน และกรอกตัวเลข
ใส่ ลงในช่ องสี่ เหลีย่ ม
ทางขวามือให้ ถูกต้ อง
ครั้งที่สอบ

พ.ศ.

(เลขประจําตัวประชาชน)

ข้ อมูลการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ (TU – GET)
เลขประจําตัวสอบ
คะแนนที่ได้

เคยทดสอบ
กําลังสมัครสอบ

จากคะแนนเต็ม

1,000

1. ชื่อ – สกุล (นาย, น.ส., นาง)………………………………………………………………………………………….
2. NAME (Mr., Miss, Mrs.) …………………………………………………………………………………………….
(เขียนเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงตาม Transcript ยกเว้นกรณี เปลี่ยน ชื่อ–สกุล, สมรส ให้เขียนตามหลักฐานใหม่)
3. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
4. อายุ (ปี )……………………………………………………………………..
(1) โสด
(2) สมรส
(3) หย่าร้าง
5. สถานภาพสมรส
6. แผนการศึกษาที่ตอ้ งการศึกษา
(1) แผน ก แบบ ก1 สําหรับคนมีประสบการณ์การทําวิทยานิพนธ์ เน้นสร้างความรู ้จากงานในพื้นที่
(2) แผน ก แบบ ก2 เรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต ทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
(3) แผน ข เรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 33 หน่วยกิต ทําการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
7. วัตถุประสงค์ที่สมัครเข้าศึกษา
(1) เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
(2) เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา สําหรับการเลื่อนระดับ / เปลี่ยนตําแหน่งทางการงาน
(3) เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
(4) เพื่อใช้ประโยชน์ในการทํางาน
(5) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………..
8. สถานภาพทางการศึกษาในปัจจุบนั
(1) กําลังศึกษาระดับ…………………………….คณะ………………………..สาขาวิชา………………………..
(2) สําเร็ จการศึกษาระดับ……………………… คณะ………………………...สาขาวิชา……………………….
มหาวิทยาลัย…………………………………………………………………………………………………
9. ปี การศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา หรื อปี การศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา จากสถาบันเดิม (พ.ศ.)…………………….
10. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด (1) ปริ ญญาตรี
(2) ปริ ญญาโท
(3) ปริ ญญาเอก
11. คะแนนเฉลี่ยสะสม G.P.A. หรื อเปอร์ เซ็นต์ (ถึงภาคสุ ดท้าย)………………………………………………………….
(2) รับราชการ
(3) รัฐวิสาหกิจ
12. สถานภาพการทํางาน (1) ยังไม่ได้ทาํ งาน
(4) ธนาคาร
(5) บริ ษทั / ห้างร้าน
(6) ส่ วนตัว
(7) อื่น ๆ
13. สถานที่ทาํ งาน………………………………………………………………………………………………………….
ตําแหน่ง…………………………………………………..โทรศัพท์…………………………………………………..
14. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ ……………….หมู่ที่ ……………..ซอย/ตรอก………………………ถนน………………………
แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………..จังหวัด…………………..รหัสไปรษณี ย…
์ …………..
โทรศัพท์……………………………E-mail……………………………………………….
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลัง
พบว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยตัดสิ ทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษา โดยไม่ขออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

ผูส้ มัครกรอก

.

ลายเซ็นผูส้ มัคร……………………………………..
วันที่ …………………………………………………..

