แบบฟอร์มปะหน้าเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นางสาว) ..........................................................................................................
เรียงเอกสารการสมัครดังนี้
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
2. สาเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง)
3. ผลสอบ O-NET ที่พิมพ์จาก http://escore.niets.or.th/escore/ เท่านั้น (เซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง)
4. ผลสอบ GAT ที่พิมพ์จาก http://escore.niets.or.th/escore/ เท่านั้น “ครั้งที่คะแนน GAT สูงที่สุด”
(เซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง)
5. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 เทอม (เซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง)
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง)
7. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครฉบับจริง (เฉพำะหลักฐำน “ใบรับฝำกเงิน หรือ สลิป ของธนำคำร”)
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ไม่รวมติดใบสมัคร)
ลงชื่อ .............................................................. ผูส้ มัคร
(.....................................................................)

หมายเหตุ ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นเอกสารฉบับนี้พร้อมใบสมัคร และตรวจเช็ครายการที่ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มนี้
ก่อนส่งเอกสารให้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย
พื้นที่ติดหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ( เอกสารข้อที่ 7. )

หรือ

เลขที่ใบสมัคร………….....
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

ชื่อผู้สมัคร นาย / นางสาว........................................................................นามสกุล.................................................................อายุ .....................ปี
ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................................................................................
สัญชาติ...................... ศาสนา............................. เลขประจาตัวประชาชน
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกระหว่างการสมัครและรอฟังผลคัดเลือก
บ้านเลขที่........................หมู่ท.ี่ ..........ซอย....................................ถนน...........................................ตาบล / แขวง................................. .................
เขต / อาเภอ ....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์มือถือ...............................................
 สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า (ม.6) เมื่อปีการศึกษา..............................GPAX..............................
จากโรงเรียน........................................................................สายการศึกษา........................................ความสามารถพิเศษ.........................................
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่..............................หมู่ท.ี่ ..............ซอย..........................................ถนน...........................................ตาบล / แขวง..................................
อาเภอ / เขต................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์....................................
 ชื่อบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง
ชื่อบิดา............................................................ นามสกุล.........................................อาชีพ...................................ตาแหน่ง......................................
สถานที่ทางาน...................................................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................................
ชื่อมารดา...........................................................นามสกุล.........................................อาชีพ...................................ตาแหน่ง.....................................
สถานที่ทางาน...................................................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มอื ถือ.....................................................................
ชื่อผู้ปกครอง................................................... นามสกุล...........................................อาชีพ...................................ตาแหน่ง...................................
สถานที่ทางาน..................................................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มอื ถือ......................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้คะแนน O-NET และ GAT ดังนี้
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อวิชา
คะแนนทีส่ อบได้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
รวม



คะแนน GAT

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

1. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT)
6. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร


เลขที่นั่งสอบ

2. สาเนาใบแจ้งผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 6 เทอม
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป (ไม่รวมติดใบสมัคร)

หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าใบสมัครนี้เป็นโมฆะและหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

ทราบข่าวการรับสมัครจากเว็บ (ระบุ) ..........................................................
ช่องทางอื่น (ระบุ) .......................................................................................

ลงชื่อผู้สมัคร..............................................................
วันที่สมัคร.................................................................
ลงชื่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร...........................................

ส่วนที่ 1 สาหรับผูส้ มัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน

แบบฟอร์มชาระค่าสมัคร
หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Product Code : 80593
ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ..........................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนผู้สมัคร (Ref.1) : .............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร (Ref.2) : ……………………………………………………………………………....................
รายการ

จานวนเงิน (ตัวอักษร)

เงินสด

- สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

หมายเหตุ
-

-

ยอดเงินรวมข้างต้น ยังไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ผู้ชาระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของธนาคาร
สามารถนาไปชาระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
หรือโอนเข้าบัญชี 475-6-00387-7 ชื่อบัญชี หลักสูตรสาขาการวิจยั ทางสังคม สม.
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชาระเงินได้ ติดต่อ CallCenter ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
โทร.1551

จานวนเงิน (บาท)

รวม

350.00

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน .......................................
วันที่ ............................................
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)

ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร
แบบฟอร์มชาระค่าสมัคร
หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ..........................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนผู้สมัคร (Ref.1) : .............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร (Ref.2) : ……………………………………………………………………………....................
รายการ

จานวนเงิน (ตัวอักษร)

เงินสด

- สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
Product Code : 80593
หรือโอนเข้าบัญชี 475-6-00387-7 ชื่อบัญชี หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม สม.

จานวนเงิน (บาท)

รวม

350.00

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน .......................................
วันที่ ............................................
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)

