
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ramkhamhaeng University

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเปนเลิศ
ใบสมัครคัดเลือกเขาศึกษาชั้นปริญญาตรี

ภาคเรียน ..................... ปการศึกษา .......................

ไมใชสิทธิเทียบโอน
ใชสิทธิเทียบโอนกรณี

จากสถาบันการศึกษาอ่ืน
ปริญญาท่ี 2 จาก ม.ร.
หมดสถานภาพน.ศ. จาก ม.ร.
ยายโอนจากสถาบันอ่ืน

ขอมูลประวัติ นาย นาง น.ส. อ่ืนๆ ระบุ .................................... MR. MRS. MS. OTHER …………………………..….

ช่ือ ................................................................................................... นามสกุล ............................................................................................................
First Name …………………………………………………………………………. Last Name …………………………………………………………………………………………..
วัน/เดือน/ปเกิด ................/................/................ อายุ ................ ป ท่ีอําเภอ ............................................. จังหวัด ................................................
เช้ือชาติ ................... สัญชาติ .................... ศาสนา .......................... อาชีพ .................................. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ช่ือบิดา ............................................................. ช่ือมารดา ....................................................................
อําเภอ/หนวยงานท่ีออกบัตร .......................................................................................... ....................
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได

บานเลขท่ี ...................... หมู .............. ซอย ......................................... ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .............................................
อําเภอ/เขต .......................................................................... จังหวัด ....................................................................... ประเทศ ....................................
รหัสไปรษณีย ........................................... โทรศัพท ..................................................... E-Mail ……………………………………………………………………….
สถานท่ีทํางาน ........................................................................................ ............................................. โทรศัพท ........................................................
คุณวุฒิของผูสมัคร

หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ วุฒิในประเทศ วุฒิตางประเทศ  ระดับช้ัน ................................................ สาขา ................................................
สําเร็จการศึกษาเมื่อวันท่ี .............. เดือน ............................................. พ.ศ. ................... จากสถานศกึษา ...............................................................
อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .................................... ประเทศ .................................... หนังสือสําคัญเลขท่ี .................................
กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีเปนวิทยาเขต (ใหระบ)ุ ...........................................................................................................................
กรณีใชวุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หนังสือรับรองประกอบคือ ..............................................................
หนวยงานท่ีออกหนังสือ ……………………………………………………………………………..…………………. จังหวัด ....................................................................
***ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติและเอกสารท่ีใชสมัครถูกตองเปนจริงทุกประการหากสวนใดเปนเท็จหรือเอกสารท่ีใชสมัครไมถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยถอนสภาพการเปนนักศึกษาทันทีโดยไมตองคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใดๆ
ท้ังหมดท่ีไดชําระไวและยินยอมใหมหาวิทยาลัยใชขอมูลสวนตัวในราชการโดยไมถือเปนการละเมิด***

ลงช่ือ ............................................................... ผูสมัคร
(...............................................................)

วันท่ี .................................................................

1. รูปสีขนาด 2
2. -สกุล
หลังรูปถ่าย
3. ทากาวติดรูป

ใบสมัครเลขที.่........................ (สําหรับเจาหนาที่)
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