
 

 

(ห้ามจ าหน่าย) 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ใบสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สมัครสอบโครงการหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา  การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย 

 รุ่นท่ี 21 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   

        กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 17.00 – 21.00 น.             

        กลุ่มที่ 2  เรียนวันเสาร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันอาทิตย์  เวลา 08.00 – 12.00 น.             

   รุ่นท่ี 1  Saturday Program ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560     

        เรียนวันเสาร์  เวลา 08.00 – 21.00 น.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ *** 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

  สมัครด้วยตนเอง 

สมัครด้วยตนเอง 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

1.  ค าน าหน้าช่ือ             นาย          นาง            นางสาว       อื่นๆ (ยศทหารใหเ้ขียนค าเต็ม) ......................................................................... 

2.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องมคี าน าหน้า และเว้นช่องว่างระหว่าง ช่ือ – นามสกุล 2 ช่อง 

 

4.  วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................ สถานที่เกิด (จงัหวัด) ................................................................. อายุ .................... ปี 

ภูมิล าเนาปัจจุบัน (จังหวัด) ..................................................................... ศาสนา ........................................... สัญชาติ ........................................ 

5.  สถานภาพ  โสด  แต่งงาน          อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................................................................................... 

6.  สถานที่ติดต่อผู้สมัครในระหว่างรับสมัคร บ้านเลขที่ ....................... ซอย ....................................................................................................... 

ถนน ........................................................... เขต / อ าเภอ ............................................................. จังหวัด ............................................................ 

รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ (บ้าน) .............................................. โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................................ 

ประวัติการศึกษา            ส าเร็จการศึกษาแล้ว           ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีนี้ 

ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือ 

สถาบันอุดมศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 

ตลอดหลักสูตร 

สาขาวิชาเอก ประกาศนียบัตรหรือ

ปริญญาบัตรที่ได้รับ 

      

      

      

ประวัติการท างาน  ปจัจุบัน  ยังมิได้ท างาน 

    เคยท างาน แต่ลาออก (โปรดระบสุถานที่ท างาน) .................................................................................... 

    ก าลังท างาน โปรดระบุชื่อ หน่วยงาน ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน / โทรศัพท์ ............................................ 

............................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อผู้สมัคร ................................................................... 

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

 



 

 

ให้น าหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครต่อไปนี้ส่งพร้อมใบสมัคร 

ให้ผู้สมัครท าเครื่องหมาย  √ หน้าข้อความหลักฐานและเอกสารท่ีสมัคร ตามล าดับดังนี ้

1.           ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย 

2.           ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ 

3.           ส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 

              ส าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) 

4.  หลักฐานการศกึษา 

             ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิช้ันปริญญาตรี 2 ฉบับ 

             ส าเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถงึภาคตน้ ปีการศึกษา (ส าหรับผู้ทีศ่ึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย) 

             ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ช้ันปรญิญาตรี 2 ฉบับ 

5.          หลักฐานการช าระเงิน สมัครด้วยตนเองช าระเป็นเงินสดทีม่หาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 700 บาท 

6.           ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม 1 ฉบับ      

7.           รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีก 2 รูป เขียน ช่ือ – สกุล และรหัสสาขาวิชาที่สมัครให้ชัดเจนด้านหลังรูป เพื่อติดบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

8.   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ .............................................................................................................................................................................................. 

รวมเอกสารที่ส่งมาทั้งส้ิน .................................... รายการ 

รายการที่เป็นเอกสารถ่ายส าเนาให้ผู้สมัครลงนามรบัรองส าเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าหลักฐานและเอกสารต่างๆ ท่ีน ามาประกอบการสมัครข้างต้นเป็นเอกสารที่ถูกตอ้ง 
 

ลงชื่อผู้สมัคร ................................................................... 

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

 

ค าเตือน 

เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยได้รบัใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนสาขาวชิาที่สมัครในภายหลังอกีไม่ได ้

 


