
 

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์เข้าศึกษา 

โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่...... 

ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา  

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

1.รายละเอียดส่วนตัว (กรุณาเขียนให้ชัดเจนและอ่านง่าย) 
 1.1 ค าน าหน้านาม            นาย             นาง             นางสาว             อื่นๆ ระบุ........................................... 
              MR.             MRS.           MS.                 OTHER……….………….……………………    
 1.2 ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย) 
 ช่ือ..................................................................................สกุล......................................................................................... 
 ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 FIRST NAME…………………….…….………………………………….LAST NAME……..………………………………..…………………..  
หมายเลขบัตรประชาชน                                                             อ าเภอ/หน่วยงานท่ีออกบัตร...............................  
2. สถานภาพ        โสด               สมรส     อื่นๆ โปรดระบุ.................................... 
3. สัญชาติ        ไทย                อื่นๆ โปรดระบุ.................................. 
4. ศาสนา                 พุทธ    อิสลาม               อื่นๆ โปรดระบุ.................................... 
5. วัน / เดือน / ปีเกิด............../................./...................สถานท่ีเกดิ (จังหวัด)...................................................อายุ.............ป ี
6. ที่อยู่ 
 6.1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 เลขท่ี.....................หมู่ที่................หมู่บ้าน.................................................ซอย............................................................. 
 ถนน...........................................แขวง / ต าบล ............................................เขต / อ าเภอ .......................................... 
 จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์...........................เบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร............................................. 
 6.2 ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หากมีเหตุจ าเป็น 
        เหมือนข้อ 6.1 หรือ หากไม่ใช่ กรุณาระบุ 
 เลขท่ี.....................หมู่ที่...................หมู่บ้าน.............................................ซอย.............................................................. 
 ถนน..........................................แขวง / ต าบล ..............................................เขต / อ าเภอ ......................................... 
 จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................เบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร.................................................. 
7. การท างาน 
 7.1       ปัจจุบันผู้สมัครท างานแล้ว (โปรดระบุรายละเอียด)   7.2      ยังไม่ได้ท างาน 
ช่ือหน่วยงาน.................................................................................................................................................................................. 
ที่ตั้งของหน่วยงาน  เลขท่ี.......................หมู่ที่...........................ซอย............................................................................................. 
ถนน........................................แขวง / ต าบล................................................เขต /อ าเภอ............................................................. 
จังหวัด..........................................................รหสัไปรษณยี์.....................................เบอร์โทรศัพท์................................................. 
ระยะเวลาการท างาน   เวลา...................ปี...................เดือน 
ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)...........................................................................เงนิเดือน...........................................บาท 

 

 

 

ใบสมัครเลขที่............................... 
กลุ่ม 1 จนัทร์ – พฤหสับดี 

          (17.30 – 21.30 น.) 

กลุ่ม 2 เสาร์ (13.00 – 21.00 น. ) 

           อาทิตย ์(8.00-17.00 น.) 

โปรดพลกิ 

1.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 

    จ านวน 2 รูป 

2.เขียนชือ่-สกุล หลังรูป 

   ถ่าย ทากาว และแปะลง 

   ในชอ่งนี้ จ านวน 1 รูป 

   อกี 1 รูปส าหรับ 

   เจ้าหน้าที ่
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8. คุณวุฒิของผู้สมัคร                                                                                                                                                                                                
 8.1 หนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ              วุฒิในประเทศ                วุฒิต่างประเทศ 
      ระดับชั้น (ที่ส าเร็จการศึกษา) .....................................................................สาขา................................................... 
      ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันท่ี.............................เดือน..............................................พ.ศ. ............................................. 
      ช่ือสถานศึกษา (ที่ส าเร็จการศกึษา) ....................................................................................................................... 
     ที่ตั้ง  ถนน............................................แขวง / ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ............................. 
     จังหวัด............................................................ 
     หนงัสือส าคัญแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษา..................................................................................................... 
     เลขท่ีหนังสือ...............................................................วันท่ีออก............................................................................... 
       *กรณีส าเรจ็การศึกษาจากสถาบันท่ีเป็นวิทยาเขต (อื่นๆ) โปรดระบุ........................................................................ 
     *กรณีใช้วุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น)สมัคร มหีนังสือ 
     รับรองการศึกษาประกอบการสมัครเพิ่มเติม คือ...................................................................................................... 
     หน่วยงานท่ีออกหนังสือส าคัญ.................................................................................................................................. 
     เลขท่ีหนังสือ............................................................... วันท่ีออก ............................................................................. 
9. บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยหรืออ้างอิงได้พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์) 
    ช่ือ – สกุล........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................... 
    ที่อยู่......................................................................................................................................................................................... 
    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................................. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง            
และข้อความ ท่ีข้าพเจ้ากรอกข้างบนน้ี พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้สมัคร (ลายเซ็น) 

     (................................................................................)(ตัวบรรจง) 

              วันท่ียื่นใบสมัคร.........../......................../............... 

.                                                                                                                                 . 

เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
รายละเอียด ณ วันที่สมัคร ถูกต้องครบถ้วนกรุณาใส่เครื่องหมาย ลงใน     .    

 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 3 ใบและทากาวติดในกรอบท่ีก าหนด 
2. ส าเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

(กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไปให้ถ่าย 4 ฉบับ) 
*วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 2.1 กรณีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลต้องแนบส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือใบสมรส หรือใบหย่า 
     (แล้วแต่กรณี) ให้เท่าจ านวนส าเนาวุฒิการศึกษา และจัดเรียงติดกันเป็นชุด (ถ้ามี) (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2.2 กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศให้ด าเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก่อนการ
สมัคร และให้ถ่ายส าเนาใบเทียบความรู้เท่ากับวุฒิการศึกษาน้ัน มาในวันสมัครด้วย (ถ้ามี)  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ท่ีมีชื่อ-สกุลผู้สมัคร 3 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. ส าเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ใบรับรองแพทย์ 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับสมคัรตรวจสอบ 

เอกสารการสมคัร 

…………………………………………

(...../......./............) 


