ใบสมัครเข้าศึกษา (วิ ทยาลัยนวัตกรรม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์)
Application Form (College of Innovation, Thammasat University)
ประจาปี การศึกษา 2560 (Academic Year 2017)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Bachelor of Arts Program in Service Innovation; International Program) - BSI
ศิลปศาสตรบัณฑิต-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ตรี-โท ต่อเนื่อง) (Bachelor and Master of Arts Program in
Management of Cultural Heritage and Creative Industries) - BMCI

สาหรับเจ้าหน้ าที่ (For Officer only)
สมัครด้วยตนเอง ไปรษณีย์

เลขทีผ่ สู้ มัคร
Applicant No.

สำหรับผูส้ มัครหลักสูตรศิ ลปศำสตรบัณฑิ ต สำขำวิ ชำนวัตกรรมกำรบริ กำร (หลักสูตรนำนำชำติ ) กรุณำกรอกข้อมูลเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้
(For those who apply for Bachelor of Arts Program in Service Innovation; International Program - BSI, please complete the
Application Form in English only.)

ประวัติส่วนตัว / Personal Data
คานาหน้า-ชื่อ (Title-Name)..............................................................................
นามสกุล
(Last Name).................................................................................
เพศ (Gender) :  ชาย (Male)
 หญิง (Female)

  

ติดรูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1 inch
photo here

เลขบัตรประชาชน
(National Identification No.)
วัน เดือน ปี เกิด (Date of Birth) : ..................................................... อายุ (Age) : .........................ปี (years)
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (Address) : ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................โทรศัพท์ (Telephone) : ..................................
มือถือ (Mobile) : ............................................E-mail Address : .................................................................................................
กรุณาเขียนตัวบรรจง เนื่องจากวิทยาลัยฯ จะยืนยันการสมัครของท่านทาง E-mail
(Please write clearly. The College will confirm your application via E-mail)

ประวัติครอบครัว / Family Data
ชื่อ-นามสกุล บิดา (Father’s Name) : ...............................................................โทรศัพท์ (Telephone) : ..................................
อาชีพ (Occupation) : ......................................................................... E-mail : .…………………………………………………
ตาแหน่ง/สถานทีท่ างาน (Position/ Organization): .………………………………………………………………………………...
ชื่อ-นามสกุล มารดา (Mother’s Name) : ...........................................................โทรศัพท์ (Telephone) : ..................................
อาชีพ (Occupation) : ......................................................................... E-mail : .…………………………………………………
ตาแหน่ง/สถานทีท่ างาน (Position/ Organization): .………………………………………………………………………………...

กรณี ติดต่อเร่งด่วน / Contact Person in Case of Emergency
ชื่อ-นามสกุล (Name-Last Name) : ..........................................................................................................................................
โทรศัพท์ (Telephone) : .................................................. เกีย่ วข้องเป็ น (Relationship as) : ...................................................

ประวัติการศึกษา / Education
โรงเรียน/วิทยาลัย (High School/School Attended) : ..............................................................................................................................
จังหวัด (Province) : ………………….. วุฒกิ ารศึกษา (Certificate/Degree Received) : ........................................................................
 สาเร็จการศึกษา ว/ด/ป (Date of Graduation) : ...……………… เกรดเฉลีย่ สะสม (Grade Point Average) : .............
 กาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ชัน้ ปี ท่ี (Studying in High School; year) : ....... ภาคเรียน (Semester) : ...………....
เกรดเฉลีย่ สะสม (Grade Point Average) : .............
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา เดือน (Graduation Expectation; month) : ............................. ปี (Year) : .....................
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (Studying in Bachelor Program) : ...........................................................................
มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย (University/ College) : ……………………………………………………………………………...
ชัน้ ปี (Year) : ..…….…. เกรดเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) : ....................
 อยูร่ ะหว่างการขอเอกสารใบเทียบวุฒกิ ารศึกษา เนื่องจากสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (In the process of getting high school
equivalency certificate, due to study abroad)
โรงเรียน/วิทยาลัย (High School/School Attended) : ...................................................................................................................
วุฒกิ ารศึกษา (Certificate/Degree Received) : ......................................................................................
ประเทศ (Country) : ..................................................... เกรดเฉลีย่ สะสม (Grade Point Average) : ....................

ผลการทดสอบ / Test Results


เฉพาะหลักสูตร BSI ให้ระบุผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามระดับคะแนนทีก่ าหนดไว้ในประกาศ
รับสมัคร ปี การศึกษา 2560 (For BSI Program, an English Test score received must not be lower than minimum
score as indicated in the Admission Announcement 2017)
TU-GET ได้คะแนน (Score received) : .......................... สอบเมือ่ วันที่ (Test Date) : .........................
TOEFL
( Paper-based  Computer – based  Internet–based)
ได้คะแนน (Score received) : .................... สอบเมือ่ วันที่ (Test Date) : .............................
IELTS ได้คะแนน (Score received) : ..........................สอบเมื่อวันที่ (Test Date) : ...................................

ข้อมูลเพิ่มเติม / Addition Details
ท่านทราบข้อมูลหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมจากทีใ่ ด ?
How did you know about our Programs ?
 Open house
 Brochure / Poster
 Road Show ทีโ่ รงเรียน (School)
 www.citu.tu.ac.th
 BSI / BMCI website
 Other website
 Email
 Facebook
 เพื่อน / คนรูจ้ กั (Friends/Colleagues)
 อื่น ๆ โปรดระบุ (Other please specify) ………..............................................................................……

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัตคิ รบตามประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบ
ในภายหลัง พบว่าขาดคุ ณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีใ ห้มหาวิทยาลัยตัด สิทธิ ์ในการสอบและการเข้าศึกษา โดยไม่ขอ
อุ ทธรณ์ ใ ดๆ ทัง้ สิ้น (I declare my qualification to meet all requirements of the application according to the
University’s Announcement. If later found qualification not met to satisfaction, I agreed that Thammasat
University can eliminate my application and I will have no further claim to do so.)
ลายมือชื่อผูส้ มัครสอบ (Applicant signature) ..............................................
วันทีส่ มัครสอบ (Date) .................................................

รายละเอียดการสมัคร / Admission
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 1,000 บาท สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม
ซึ่ง ช าระค่ า สมัค รโดยการ โอนเงินเข้าบัญชี “วิ ท ยาลัย นวัต กรรม มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
สาขาบางลาภู บัญชีเดินสะพัด เลขทีบ่ ญ
ั ชี 003-309797-9
ผูส้ มัครจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบนาฝากเงิน) ฉบับจริง แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร โดยเขียนชื่อ-นามสกุล
ลงบนใบนาฝากให้ชดั เจน หากผูส้ มัครไม่ได้แนบ Slip ใบนาฝากเงินมาพร้อมกับใบสมัคร ทางวิทยาลัยฯจะถือว่า ใบสมัครทีส่ ง่ มา
นัน้ ไม่สมบูรณ์

ช่องทางการสมัคร
ยื่นเอกสารการสมัคร ทางไปรษณียเ์ ท่านัน้ โดยส่งเอกสารตามทีอ่ ยู่
ฝา่ ยบริการการศึกษา (สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครทีก่ รอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป (ติดในใบสมัคร และบัตรประจาตัวสอบ)
3. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย
จานวน 1 ฉบับ
4. กรณีจบจากต่างประเทศแนบสาเนาใบเทียบวุฒกิ ารศึกษา หรือเอกสารยืนยันการขอเทียบวุฒ ิ (หนังสือชัวคราว)
่
จานวน 1 ฉบับ
5. ใบนาฝากธนาคาร (ฉบับจริง) ทีโ่ อนเงินค่าสมัคร
จานวน 1,000 บาท
6. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
9. หลักสูตรนานาชาติ (BSI) ให้แนบผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ฉบับจริง) ตามระดับ
คะแนนทีก่ าหนดไว้ในคุณสมบัตผิ เู้ ข้าศึกษา ของประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
หมายเหตุ— ใบสมัครที่มีหลักฐานประกอบการรับสมัครไม่ครบถ้วน ทางวิ ทยาลัยฯ จะถือว่าใบสมัครนัน้ ไม่สมบูรณ์
ผูส้ มัครจะไม่ได้รบั การพิ จารณา และไม่คืนเงิ นค่าสมัครในทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม
จันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00—16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00—16.00 น.
ฝา่ ยบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ10200
Tel : (66-2) 613-3115-8 ต่อ 1101 - 1107
E-Mail : edu_lb@citu.tu.ac.th www.citu.tu.ac.th www.facebook.com/citu.tu

กาหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริ ญญาตรี โครงการพิ เศษ ประจาปี การศึกษา 2560
รายละเอียดรับสมัคร

วันที่

ช่วงการรับสมัคร

1 พ.ย. 59 – 29 ม.ค. 60

ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิสอบข้
อเขียน
์

พ. 15 ก.พ. 60

วันสอบข้อเขียน หลักสูตร BMCI

พ. 22 ก.พ. 60

วันสอบข้อเขียน หลักสูตร BSI

พฤ. 23 ก.พ. 60 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิสอบสั
มภาษณ์
์

ศ. 10 มี.ค. 60

วันสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร BMCI

พ. 15 มี.ค. 60

วันสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร BSI

พฤ. 16 มี.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านคัดเลือกเข้าศึกษา

ศ. 31 มี.ค. 60

เวลา 13.00 – 16.00 น.

เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันยืนยันสิทธิเข้
อ. 4 เม.ย. 60
์ าศึกษาและแจ้งข้อมูลการขึน้ ทะเบียน
สามารถดูประกาศรายชื่อฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th

บัตรประจาตัวสอบ / Applicant ID. Card
โปรดกรอกข้อมูลในบัตรประจาตัวสอบให้ครบถ้วน และติดรูปทัง้ 2 ส่วน แล้วตัดตามเส้นปรุ
ส่วนที่ 1 กรุณ าแนบพร้อ มใบสมัค รและหลัก ฐานอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้ส มัค รเก็บไว้ใ ช้แ สดงตนในวัน สอบข้อ เขีย น โดยต้อ งแสดงคู่ก บั บัต รประจ าตัว ประชาชน
หรือบัตรอืน่ ๆ ทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการเท่านัน้
ตัดตามเส้นปรุ

(ส่วนที่ 1 สาหรับส่งคืนวิทยาลัยนวัตกรรม แนบพร้อมใบสมัคร)

(ส่วนที่ 2 สาหรับผูส้ มัครเก็บไว้ ใช้แสดงตนในวันสอบข้อเขียน)
บัตรประจาตัวสอบ
Applicant ID. card

บัตรประจาตัวสอบ
Applicant ID. card

สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร

สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร

ติดรูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน)

นานาชาติ) (Bachelor of Arts Program in
Service Innovation; International Program) BSI
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ตรี-โท ต่อเนื่อง)
(Bachelor and Master of Arts Program in
Management of Cultural Heritage and
Creative Industries) - BMCI

ติดรูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน)

นานาชาติ) (Bachelor of Arts Program in
Service Innovation; International Program) BSI
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ตรี-โท ต่อเนื่อง)
(Bachelor and Master of Arts Program in
Management of Cultural Heritage and
Creative Industries) - BMCI

นาย/นางสาว ...............………………………….…………...

นาย/นางสาว ...............………………………….…………...

เลขบัตรประชาชน 

เลขบัตรประชาชน 





