
 

 

  

  

    

   

   

                                                                                              

 

 
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร............................................................ 
 

สมัครทางไปรษณีย ์

สมัครทีม่หาวิทยาลัยฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

สมัคร หลักสูตร....................................................................สาขาวชิา........... ..................................................................................... 

คณะ..........................................................................รหัสสาขาวิชา  
                ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)                  มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 

รายละเอียดส่วนตัว     นาย          นาง          นางสาว         ยศ/ฐานันดร............................................................................... 

ชื่อ.......................................................................................................นามสกุล........... .......................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สะกดตัวพิมพ์ใหญ่ (ตามบัตรประชาชน) 
ชื่อ (FIRST NAME)                     
นามสกุล (LAST NAME)                     
เลขประจ าตัวประชาชน                      
 

วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................อายุ..................................ปี   จังหวัดที่เกิด..................................................... 
ศาสนา..................................สัญชาติ..................................เชื้อชาติ..................... .............       โสด            สมรส         หย่าร้าง 

คุณวุฒิของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปีที่เข้าศึกษา.......................................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.......................................เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA) .......................................      
ขื่อปริญญาที่ส าเร็จการศึกษา.................................................................................................. ............................................................... 
ชื่อสถาบัน........................................................................................................................................................................ ...................... 

คุณวุฒิของนักศึกษาในระดับปริญญาโท (ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก) 
ปีที่เข้าศึกษา.......................................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.......................................เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA) .......................................      
ขื่อปริญญาที่ส าเร็จการศึกษา.................................................................................................. ............................................................... 
ชื่อสถาบัน................................................................................................................... .................................................................... .......                              

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่........................ซอย.....................................................ถนน... ......................................................... 
แขวง/ต าบล......................................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวั ด......................................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์บ้าน..............................................โทรศัพท์มือถือ.............................................  

สถานภาพการท างาน (ปัจจุบัน) 
      ยังไม่ได้ท างาน          ท างานแล้วเป็นเวลา..............................ปี ต าแหน่ง..................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน............................................................................................. .........................เลขที่............................................................    
ถนน..................................................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวัด... ....................................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................................................................  

 

เร่ิมด าเนินการ  เวลา..................................น. 

เสร็จสิ้น          เวลา..................................น. 
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ให้น าหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้มาแสดงให้คณะกรรมการในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว กรณีก าลังจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี ้

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภาฯ จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
6. ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, ค าน าหน้านาม, ยศ, 

ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จ านวน 1 ชุด 
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน/หนังสือรับรอง 

(Recommendation) ในกรณีท่ีมีระบุในข้อก าหนดเฉพาะ     สาขาวิชา 
จ านวน 1 ชุด  

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................... 

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. ใบรับรองคะแนนรายวิชาที่ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง          

ภาคการศึกษาปัจจุบัน จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
5. ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, ค าน าหน้านาม, ยศ, 

ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จ านวน 1 ชุด 
6. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน/หนังสือรับรอง 

(Recommendation) ในกรณีท่ีมีระบุในข้อก าหนดเฉพาะ     สาขาวิชา 
จ านวน 1 ชุด  

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................... 
 

ทั้งนี้ ในวันท่ีขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่                  
ให้ใช้วุฒิการศึกษาท่ีระบุการจบหลักสูตรและ                                     

มีวันท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วเท่าน้ัน 
 

ส าหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1) ใบสมัคร (กรอกข้อความด้วยลายมือให้ครบถ้วน)  
(2) ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นเงิน จ านวน 500.- บาท   
(3) ซองไปรษณีย์เปล่า (ขนาด 11 x 23 เซนติเมตร) ติดแสตมป์ จ านวน 18.- บาท จ่าหน้าซองถึงผู้สมัครเอง 

 น าเอกสารทั้งหมดบรรจุใส่ซองไปรษณีย์ ส่งไปที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา  
ตู้ ป.ณ.1099 ปทฝ.รามค าแหง กรุงเทพฯ 10241  

 บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดส่งบัตรเข้าสอบฯ ให้ ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครระบุไว้ในข้อ (3) 
 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และข้อความที่กรอกข้างบนนี้ 
พร้อมทั้งหลักฐานทั้งหมดถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 

วันที่....................เดือน............................พ.ศ...................... 
หมายเหตุ 

1. เมื่อช าระเงินค่าสมัครฯ แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้  
2. ณ วันสมัคร ไม่ใช้หลักฐาน/เอกสารใดๆ แต่ให้น ามาในวันที่สอบสัมภาษณ์และวันที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาใหม่ 
3. ติดต่อสอบถามที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา โทร.0 2310 8563 


