ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และ
โครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 2
ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
แข่งขันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP
พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 2 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษาแล้ว นั้น
ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง)
มีความประสงค์สมัครแข่งขัน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าเองที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ โดยได้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างนี้อย่างครบถ้วน และยินยอมให้กองวิเทศสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติและรายละเอียด (ผู้สมัคร)
1.1 ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
รูปถ่าย
ชื่อเล่น
เพศ  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
ปี
เดือน
วัน
คณะ
ประเภทโครงการ  ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ
 อื่นๆ
ชื่อโครงการ
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อื่นๆ (ระบุ)
นักศึกษาชั้นปีที่
เลขประจาตัว
คะแนนเฉลีย่ สะสม
*** นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้แปลงคะแนนจากเปอร์เซ็นต์เป็น GPA ด้วย ***
วิชาเอก
วิชาโท
จานวนหน่วยกิตสะสม ณ ปัจจุบัน
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดเมื่อสาเร็จการศึกษา
จานวนหน่วยกิตที่คาดว่าต้องมาลงทะเบียนเรียนต่อที่มธ.หลังการเข้าร่วมโครงการ
(คาดว่า) สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา
(นับรวมเวลาไปแลกเปลี่ยนด้วย)
1.2 ที่อยู่
โทรศัพท์ (บ้าน)
โทรสาร
มือถือ
E-mail
ชื่อ-นามสกุลของบิดา
อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด)
โทรศัพท์
ชื่อ-นามสกุลของมารดา
อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด)
โทรศัพท์
1.3 ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ บุคคลที่สนับสนุนด้านการเงินในระหว่างการศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
คือ (ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา/ มารดา)
กรุณาให้เหตุผลประกอบ
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1.4 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 ภาษาอังกฤษ
 TOEFL(IBT) คะแนนรวม
(Writing
Reading
Listening
Speaking
)
 IELTS คะแนนรวม
(Writing
Reading
Listening
Speaking
)
 ภาษา
ระดับ
คะแนน
สอบเมื่อ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าต้องการใช้ผลการทดสอบ  ภาษาอังกฤษ  ภาษา
ในการสมัครแข่งขันเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
ข้อคาถามที่ 1.5-1.7 สามารถเขียนเพิ่มเติมเป็นเอกสารประกอบได้
1.5 ความสามารถพิเศษ (สามารถนาเสนอความสามารถให้กรรมการรับชมได้หรือไม่  ได้  ไม่ได้)
 เล่นดนตรี
 ฟ้อนรา
 ขับร้อง
 กีฬา
 ศิลปะประดิษฐ์
 ศิลปะป้องกันตัว
 อื่นๆ ระบุ
1.6 ผลงานดีเด่น/ สร้างสรรค์/ รางวัลที่ได้รับ เรื่องเรียนหรือการทากิจกรรมที่เคยปฏิบตั ิหรือกาลังปฏิบัติ
1.6.1
1.6.2
1.7 ทุนการศึกษาและฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ
ชื่อทุน/หรือโครงการ
ประเทศ
ระยะเวลา (เดือน/ปี)
1.8 ข้าพเจ้า  ยอมรับเงื่อนไขว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ กับทางกองวิเทศสัมพันธ์ต้องไม่อยู่ในระหว่าง
การสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นโครงการอื่ น ใดของ กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละในระดั บ คณะจนกระทั่ ง
ใบสมัครนีไ้ ด้รับการพิจารณาว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วโดยกองวิเทศสัมพันธ์และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากต่างประเทศฯ
1.9 ข้าพเจ้า  ยอมรับเงื่อนไขว่า ในระหว่างที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจะทุ่มเทให้กับการศึกษาเป็นหลัก โดยจะไม่ทากิจกรรมหรือ
ทางานพิเศษที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาและผลการเรียน
1.10 ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ทาการสืบค้นข้อมูลในส่วนที่เป็นด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในต่างประเทศและเงื่อนไขการเป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้ปรึกษากับคณะต้นสังกัด อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและเห็นชอบด้วยทุกประการ และเมื่อศึกษาครบระยะเวลาการ
เป็ น นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นแล้ ว ข้ า พเจ้ า จะกลั บ มา เที ย บโอนรายวิ ช าตามระเบี ย บของคณะต้ น สั ง กั ด และ ศึ ก ษาต่ อ
ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบการศึกษา
1.10 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศและข้อกาหนดต่างๆทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีข้อความที่ไม่
เป็ น จริ ง ข้ า พเจ้ า ยิ น ดี ใ ห้ ตั ด สิ ท ธิ ใ นการสมั ค รและเข้ า ร่ ว มโครงการนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นโดยไม่ มี เ งื่ อ นไข และยิ น ยอมให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
ลงชื่อ
(
วันที่
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เดือน
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการสมัคร
2.1 ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง)
ประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นนักศึกษาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ระบุ
ชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่สมัคร)
ประเทศ
หลักสูตรที่ตอ้ งการไปศึกษา
2.2 ระยะเวลาที่ประสงค์จะลงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (โดยประมาณ)
 1 ภาคการศึกษา
ไปศึกษาเดือนสิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562
 2 ภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา) ไปศึกษาเดือนสิงหาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
2.3 โปรดระบุสาเหตุที่ท่านเลือกไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาข้างต้น

2.4 ข้าพเจ้ามีความพร้อมในการไปศึกษายังมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาข้างต้น หากไม่ได้รับทุนใดๆจากมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาหรือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนรัฐบาล และ อื่นๆ)
 ใช่
 ไม่ใช่, เหตุผล
2.5 ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไข หากมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าแล้ว ไม่สามารถรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนได้  ใช่
 ไม่ใช่, เหตุผล

ส่วนที่ 3 แผนการศึกษา (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
Please write a brief statement (approx. 300 – 500 words) in separate paper describing your background, study
plan and courses which you would like to study and future plan after you complete your exchange study. As a
prospective exchange student, you should address how you will represent Thammasat University while studying
abroad. You should also describe how your study abroad experience can contribute to the improvement of the
society.
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ส่วนที่ 4 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตแบบ 2 ภาคการศึกษา
ให้นักศึกษาระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาในภาคการศึกษาที่เลือกสมัครตามข้อ 2.2
ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
 มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตที่จะไปศึกษาแลกเปลีย
่น
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือน
พ.ศ.
ถึงเดือน
พ.ศ.
รหัสวิชา

Host University
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือน
รหัสวิชา

รหัสวิชา

พ.ศ.

Host University
ชื่อวิชา

Home University
ชื่อวิชา

ถึงเดือน
รหัสวิชา

พ.ศ.

Home University
ชื่อวิชา

หมายเหตุ : กรณีที่จานวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาในแต่ละภาคมีมากกว่าจานวนช่องที่
กาหนด นักศึกษาสามารถทาเป็นเอกสารแนบต่างหากได้
สาหรับเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบของคณะต้นสังกัดของนักศึกษากรอก
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาไม่ได้อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับคณะและคณะยินยอม
ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
 คณะได้ตรวจสอบข้อมูลดังที่ได้ปรากฏในใบสมัครของนักศึกษาผู้นี้ว่าถูกต้องและเป็นจริง
 คณะได้รับทราบและเห็นชอบแผนการศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาดังที่ปรากฏในตารางข้างบนนี้
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
โทรศัพท์
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เดือน
E-mail
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ส่วนที่ 4 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตแบบ 3 ภาคการศึกษา
ให้นักศึกษาระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาในภาคการศึกษาที่เลือกสมัครตามข้อ 2.2
ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
 มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตที่จะไปศึกษาแลกเปลีย
่น
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือน
พ.ศ.
ถึงเดือน
พ.ศ.
รหัสวิชา

Host University
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือน
รหัสวิชา

พ.ศ.

Host University
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 3 ตั้งแต่ เดือน
รหัสวิชา

รหัสวิชา

ถึงเดือน
รหัสวิชา

พ.ศ.

Host University
ชื่อวิชา

Home University
ชื่อวิชา

พ.ศ.

Home University
ชื่อวิชา

ถึง เดือน
รหัสวิชา

พ.ศ.

Home University
ชื่อวิชา

หมายเหตุ : กรณีที่จานวนวิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาในแต่ละภาคมีมากกว่าจานวนช่องที่
กาหนด นักศึกษาสามารถทาเป็นเอกสารแนบต่างหากได้
สาหรับเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบของคณะต้นสังกัดของนักศึกษากรอก
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาไม่ได้อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับคณะและคณะยินยอม
ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
 คณะได้ตรวจสอบข้อมูลดังที่ได้ปรากฏในใบสมัครของนักศึกษาผู้นี้ว่าถูกต้องและเป็นจริง
 คณะได้รับทราบและเห็นชอบแผนการศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาดังที่ปรากฏในตารางข้างบนนี้
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
โทรศัพท์
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)
เดือน
E-mail
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คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)
อยู่บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
อาชีพ
ตาแหน่ง
ชื่อสถานที่ทางาน
โทรศัพท์ที่ทางาน
เกี่ยวข้องเป็น
ของ (ชื่อนักศึกษา)
และเป็นผู้ปกครองและให้ความอุปการะแก่นักศึกษามาตั้งแต่
อนุญาตและ ยินยอมให้ (ชื่อนักศึกษา)
สมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้ามีความพร้อมทางด้านการเงินและยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
(ชื่อนักศึกษา)
ในการไปศึ ก ษาต่ า งประเทศภายใต้
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการนักศึ กษา
แลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้าพเจ้าขอยืนยัน ดังนี้
1. นักศึกษาผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพียงพอที่จะไปศึกษายังต่างประเทศได้
2. ข้าพเจ้าเห็นชอบในแผนการศึกษาที่นักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญา
3. ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไข หากมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถรับเข้า
ศึกษาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในได้
4. นักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด
และข้าพเจ้าอยู่ในสถานะทีส่ นับสนุนทางด้านการเงินได้โดยตลอด แม้นักศึกษาไม่ได้รับทุนใดๆจาก
มหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนรัฐบาล และ อื่นๆ)
5. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขที่ว่านักศึกษาจะต้องเคารพปฏิบัตติ ามกฏระเบียบและไม่กระทาการฝ่าฝืนกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา หากพบว่ามีความประพฤติอันเป็นการไม่เคารพ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบและกระทาการฝ่าฝืนกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย
คู่สัญญา ข้าพเจ้ามีความยินดีให้นักศึกษาถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและยินยอมให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามระยะที่แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อันที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ของนักศึกษาด้วย
7. ในกรณที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อมูลใดที่แจ้งมาในใบสมัครนี้ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข
หมายเหตุ :
1. กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนและรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา กรุณาเพิ่มเติมเอกสารที่
เชื่อถือได้ว่าผู้ปกครองให้การอุปการะนักศึกษามาโดยตลอด
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ลายมือชื่อผู้ปกครอง
(
วันที่

)
เดือน
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ใบรับรองการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้าพเจ้า
คณะ
โทรศัพท์
E-mail
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ (นาย/ นางสาว/ นาง)
นักศึกษาคณะ
ได้รับทราบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีความเห็นว่านักศึกษาในที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ และได้ให้ความเห็นชอบในการสมัครและเห็นชอบกับแผนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้นาวิชาที่เรียน ณ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญากลับมาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามระเบียบต่อไป
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(
วันที่
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)
เดือน
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