สําหรับเจาหนาที่เทานั้น

ใบสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ป 2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ
Engineering and Business Management (EBM)

เลขที่ใบสมัคร ______

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-2564-3001-9 ตอ 3234,3235, 3250 โทรสาร 0-2986-9547
กรุณากรอกขอความในใบสมัครโดยใชปากกาลูกลื่นเทานั้น

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
1) ชื่อผูสมัคร
1 นิ้ว
ติดรูปถาย

(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ – นามสกุล (เวนชองวางระหวางชือ่ และนามสกุล)
(ภาษาไทย) ชื่อ – นามสกุล (เวนชองวางระหวางชื่อและนามสกุล)
2) วันเดือนปเกิด (วัน/เดือน/ป):
/
/
3) เชื้อชาติ:
4) เพศ:  ชาย
 หญิง
5) ศาสนา:
6) สัญชาติ:
 ไทย เลขที่บัตรประชาชน:
 อื่นๆ ประเทศที่ถือสัญชาติ
เลขที่หนังสือเดินทาง:
7) ที่อยูปจจุบนั
โทรศัพท:
โทรศัพทมอื ถือ:
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร (กรณีทแี่ ตกตางจากที่อยูด านบน):
โทรศัพท :
8) ชื่อบิดา :
องคกร/บริษัท:
ที่อยู:
9) ชื่อมารดา :
องคกร/บริษัท:
ที่อยู:
10) ชื่อผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบดิ ามารดา)
องคกร/บริษัท:
ที่อยู:

อีเมล:
อาชีพ:
ตําแหนง:

โทรศัพท:
อีเมล:

อาชีพ:
ตําแหนง:

โทรศัพท:
อีเมล:
อาชีพ:

ตําแหนง:

โทรศัพท:
อีเมล:
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สวนที่ 2 ประวัติการศึกษา
11) กรุณาใสรายละเอียดสถานศึกษาปจจุบนั และกอนหนาที่เคยศึกษา (เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบนั )
ระดับชั้น

สถานศึกษา
(ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ประเทศ)

สาขา

เกรดเฉลี่ย
สะสม

จาก - ถึง
(เดือน/ป)

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

12) รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ไดรับ (ถามี)

สวนที่ 3 ขอมูลเพิ่มเติม (ขอมูลสวนนี้ไมมผี ลกระทบกับผลการสมัคร)





การที่คณะไปใหขอมูลที่สถานศึกษา
ผูปกครอง / ญาติ
เพื่อน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร(โปรดระบุ)






นิทรรศการ (โปรดระบุ)
เว็บไซต(โปรดระบุ)
สื่อโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุ(โปรดระบุ)
แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)

14) กรุณาระบุชื่อของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ทา นไดสมัครสอบหรือมีการวางแผนทีจ่ ะสมัคร
1.
3.
4.
2.
15) ทานคิดวาหลักสูตร EBM ควรมีการปรับปรุงอยางไรเพื่อใหสามารตอบสนองในการใหบริการไดดียิ่งขึน้
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สวนที่ 4 ประเภทของการสมัคร
16) กรุณาเลือกประเภทของการสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูใ นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ เนนวิทย-คณิตฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6
รวม 5 ภาค ไมต่ํากวา 2.50
หรือ
2. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เนนวิทย – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.50
เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครตองยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
 ขาพเจามีเกรดเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยที่ได....................................

หรือ
 ขาพเจาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยที่ได...................
* เลือก 1 ชองพรอมกรอกรายละเอียด

รวมกับ
 คะแนน SMART-I ประกอบดวย
ความสามารถดานคณิตศาสตร
ความสามารถดานการอาน
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ความสามารถดานความรูรอบตัว

คะแนนที่ได.....................................................
คะแนนที่ได.....................................................
คะแนนที่ได.....................................................
คะแนนที่ได.....................................................
หรือ
 คะแนนทดสอบมาตรฐาน ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
และ/หรือ
สําหรับผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
O-NET ภาษาอังกฤษ คะแนนที่ได.....................
GAT คะแนนที่ได.......................
คณิตศาสตร คะแนนที่ได.......................
PAT1 คะแนนที่ได.......................
วิทยาศาสตร คะแนนที่ได......................
PAT 3 คะแนนที่ได.......................
หรือ
 คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test)
(SAT I) Scholastic Assessment Test
คะแนนที่ได.....................................................
(SAT II) SAT Subject Tests
คะแนนที่ได.....................................................
* เลือก 1 ชองพรอมกรอกรายละเอียด
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สวนที่ 5 เอกสารและคาธรรมเนียมในการสมัคร
กรุณาแนบหลักฐานในการสมัครสอบและเอกสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งคาธรรมเนียมในการสมัครมาพรอมกับใบสมัครนี้
หลักฐานในการรับสมัคร
โปรดทําเครื่องหมายใน  หนาเอกสารตางๆที่ไดแนบมาดวย

ชอง
สําหรับ

ชอง

เอกสารประกอบอื่นๆ
โปรดทําเครื่องหมายใน  หนาเอกสารตางๆที่ได

เจาหนาที่ แนบมาดวย

สําหรับ
เจาหนาที่

เทานั้น

เทานั้น

 รูปถาย 1 นิ้ว (ที่ติดใบสมัคร)

ผลคะแนนการทดสอบในระดับมาตรฐาน

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทางสําหรับ

 GAT / PAT  SAT I

 IB

ผูสมัครที่เปนชาวตางประเทศ

 O-NET

 GED

 SAT II

 SMART-I  GCE-O’ level
 SAT
 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript)

 IGCSE

ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบความสามารถ

จากโรงเรียนมัธยมที่จบการศึกษา / หรือ

ภาษาอังกฤษตัวจริง

สําเนาประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตรที่ไดรับ

 IELTS

 TOEFL

 TU-GET

 CU-TEP

 สําเนาทะเบียนบาน (สําหรับผูสมัครสัญชาติไทย)

คาธรรมเนียม

 ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาซึ่งออกโดย

(โปรดดูคูมือการสมัครสอบหลักสูตร EBM 2009)

กระทรวงศึกษาธิการ

 เงินสด

บาท
 ธนาณัติ

(สําหรับผูสมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเทานั้น)

** สําเนาเอกสารทุกฉบับตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองจากผูสมัคร
*** หมายเหตุ : สําเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน (สามารถพิมพรายงานผลสอบแบบอัตโนมัติ (e-score)ซึ่ง
รายงานผลคะแนนจะควบคุมความเชื่อถือไดดวยการใช 2-D Barcode) ผูสมัครตองเขารับการทดสอบไมเกิน 2 ป นับจากวัน
สอบเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตร EBM
สวนที่ 6 การรับรองและการลงลายมือชื่อ
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ขาพเจาใหเปนความจริงและเปนขอมูลที่สมบูรณ ขาพเจาเขาใจโดยถองแทวาการ
เจตนาใหขอมูลที่ไมถูกตองจะทําใหการสมัครเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรนี้เปนโมฆะ
ลายมือชื่อ:

วันที:่

/

/
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