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ติดรูปถ่าย
picture
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ประจำปี กำรศึกษำ 2564
Application for Admission To
Doctor of Philosophy Program in Oral Health Science
International Program (Academic year 2021)
ข้อมูลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Test Scores)
วัน/เดือน ทีส่ อบ
Day/Month

พ.ศ.
Year

TU-GET

เลขประจาตัวสอบ
Examination ID No.

คะแนนทีไ่ ด้
Points

-

IELTS
TOEFL

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

ชาย/Male

หญิง/Female

3. สัญชาติ/Nationality …….……เชือ้ ชาติ/Race …………..…ศาสนา/Religion………………….เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน./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 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
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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

11. สถานทีท่ างานปั จจุบนั /Current work address

ระยะเวลา
Period

……………………………………………….............………………..

ตาแหน่ง/Position…………………………………. โทรศัพท์/Telephone……..…………………………….……..
โทรสาร/Fax………………………………………….E-mail address…………………………………………………
12. บุคคลรับรอง (Certification person) ……………………………………………………………………………………………
13. ผลงานวิจยั /Publications
1. ……………………………………………...........................................................................................……
2. ………………………………………..................................................................……………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
14. ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั /Address……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์/Telephone……….……………………….…โทรศัพท์มอื ถือ/Mobile phone……………………………...
โทรสาร/Fax………………………………………………...……………………………………………………………

15. เอกสารแนวคิดเบือ้ งต้นในการทาวิจยั (Concept Paper on Research Topic)
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลายเซ็นผูส้ มัคร…………………………………………………………………….
Application’s signature
วันที่ /Date………………………………………………………………………………...
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Required documents;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Completed Application form and 1 photograph with the applicant’s signature
Completed Applicants examination card and 1 photograph
Application fee 500 Baht
Certificate of Bachelor’s degree or Master’s degree. (for applicants who graduated)
Transcript of Bachelor’s degree or Master’s degree with the applicant’s signature (for applicants who
graduated)
Certified letter for Studying and transcript (for applicants who are still studying in Bachelor’s degree or
Master’s degree)
Letter of approval from your organization that permits you to apply and study TU PhD Program.
Curriculum vitae in English
Statement of purpose (1 page essay describing your area of research interest; plan for your dissertation
project and the reasons why you choose TU PhD program)
An original or a copy of TU-GET/TOEFL/IELTS results with the applicant’s signature of true-certified.
Statement of purpose (1 page essay describing your area of research interest; plan for your dissertation
project and the reasons why you choose TU PhD program)

*All documents that are copies need to be certified with your signature

