คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3108907-8 โทรสาร: 02-3108907
เว็บไซต์ : http://www.opto.ru.ac.th อีเมล: opto@ru.ac.th
คำชี้แจงกำรสมัครทำงไปรษณีย์
หลักสู ตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry)
ระยะเวลำกำรรับสมัครทำงไปรษณีย์ : ตั้งแต่บดั นี้ – 17 พฤษภาคม 2562
ค่ ำสมัครสอบ : 500 บาท
ข้ อปฏิบัติในกำรสมัคร : กรอกใบสมัค รให้ค รบถ้วนสมบู รณ์ ตรวจสอบหลักฐานให้ถูก ต้อง จัดเรี ยงเอกสารให้
เรี ยบร้ อย แล้วส่ งไปรษณี ยไ์ ปยัง งานวิชาการ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก
บางกะปิ กทม. 10240 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เอกสำรในกำรสมัครทำงไปรษณีย์ : (ให้ผสู ้ มัครตรวจสอบก่อนส่ งไปรษณี ย)์

1. แบบฟอร์ มการส่ งหลักฐานการสมัครทางไปรษณี ย ์ หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
2. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และติดรู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป

3. บัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ เขียน ชื่อ-นามสกุล พร้อมลงนามและติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รู ป

4. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ

5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3 ฉบับ

6. สาเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะกรณี ที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

9. สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 500 บาท 1 ฉบับ

10. ซองจดหมายขนาด 11 x 23 ซม. ติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง จานวน 1 ซอง

กรณี ที่ผสู ้ มัครไม่แนบซองจดหมายมาพร้อมใบสมัคร คณะฯ จะไม่จดั ส่ งใบเสร็ จการชาระเงินให้
ผูส้ มัครสามารถขอรับใบเสร็ จการชาระเงิน ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ ในวันที่มาสอบคัดเลือก
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครทุกอย่างที่เป็ นสาเนา ผูส้ มัครต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
กำรส่ งหลักฐำน : นาหลักฐานทั้งหมดใส่ ซองจดหมายขนาด 23 x 32 ซม. จ่าหน้าซองถึง
งานวิชาการ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

งำนวิชำกำร คณะทัศนมำตรศำสตร์ จะจัดส่ งใบเสร็จกำรชำระเงินให้ ผู้สมัครภำยใน 2 สั ปดำห์
หลังจำกทีไ่ ด้ รับหลักฐำนกำรสมัครแล้ว หำกท่ ำนยังไม่ ได้ รับใบเสร็จดังกล่ำว
โปรดติดต่ อ งำนวิชำกำร คณะทัศนมำตรศำสตร์ โทร. 02-3108906

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3108907-8 โทรสาร: 02-3108907
เว็บไซต์ : http://www.opto.ru.ac.th อีเมล: opto@ru.ac.th
แบบฟอร์ มกำรส่ งหลักฐำนกำรสมัครทำงไปรษณีย์
หลักสู ตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต0 (Doctor of Optometry)
ข้ อมูลผู้สมัคร : (กรุ ณาเขียนตัวบรรจง)
ชื่อ-สกลุ........................................................................................................................................................................
เลขที่ ..................หมู่ที่ ............ หมู่บา้ น ............................................................. ซอย...................................................
ถนน ....................................................... ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต .........................................
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
เบอร์ โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) .................................................... อีเมล ..................................................................
กำรชำระเงิน :
โอนเงินค่าสมัครสอบ จานวน 500 บาท เข้าบัญชี เงินฝากเผือ่ เรี ยก ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง
ชื่อบัญชี ม.ร. คณะทัศนมาตรศาสตร์ (เงินรับฝาก) หมายเลขบัญชี 020-095-381-552
เอกสำรในกำรสมัครทำงไปรษณีย์ : (ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ครบ ก่อนออกใบเสร็ จ)

1. แบบฟอร์ มการส่ งหลักฐานการสมัครทางไปรษณี ย ์ หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
2. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และติดรู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป

3. บัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ เขียน ชื่อ-นามสกุล พร้อมลงนามและติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รู ป

4. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ

5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3 ฉบับ

6. สาเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะกรณี ที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ

8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

9. สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 500 บาท 1 ฉบับ

10. ซองจดหมายขนาด 11 x 23 ซม. ติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง จานวน 1 ซอง

กรณี ที่ผสู ้ มัครไม่แนบซองจดหมายมาพร้อมใบสมัคร คณะฯ จะไม่จดั ส่ งใบเสร็ จการชาระเงินให้ ผูส้ มัครสามารถ
ขอรับใบเสร็ จการชาระเงินได้ ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ ในวันที่มาสอบคัดเลือก
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครทุกอย่างที่เป็ นสาเนา ผูส้ มัครต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

เจ้ ำหน้ ำทีผ่ ู้ตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัคร
ออกใบเสร็จกำรชำระเงินค่ ำสมัครสอบ จำนวน 500 บำท
แล้วจัดส่ งใบเสร็จกำรชำระเงินให้ แก่ผู้สมัครภำยใน 2 สั ปดำห์

