คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 0 2310 8906, 8914 โทรสาร: 0 2310 8907
เว็บไซต์ : http://www.opto.ru.ac.th อีเมล: od.ru.center@gmail.com
คำชี้แจงกำรสมัครทำงไปรษณีย์
หลักสู ตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry)
ประจำปี กำรศึกษำ 2565 รอบที่ 1 (Portfolio)
ระยะเวลำกำรรับสมัครทำงไปรษณีย์ : ตั้งแต่บดั นี้ –30 ธันวาคม 2564
ค่ ำสมัครสอบคัดเลือกเข้ ำศึกษำ : 700 บาท
ข้ อปฏิบัติในกำรสมัคร : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง จัดเรี ยงเอกสารให้
เรี ยบร้อย แล้วส่ งไปรษณี ยไ์ ปยัง งานบริ การการศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เอกสำรในกำรสมัครทำงไปรษณีย์ : (ให้ผสู ้ มัคร  ตรวจสอบทุกข้อ ก่อนส่ งไปรษณี ย)์
1. แบบฟอร์ มการส่ งหลักฐานการสมัครทางไปรษณี ย ์ หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
2. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รู ป
3. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
4. บัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ เขียน ชื่อ นามสกุล พร้อมลงนาม และติดรู ปถ่ายขนาด-1 นิ้ว 2 รู ป
5. หลักฐานของผูส้ มัคร (ผูส้ มัครต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ)
- สาเนาใบแสดงผลการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรี ยน (ปพ.1) 3 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.7) 3 ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (เฉพาะกรณี ที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6. สาเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
7. กรณี ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศหรื อจากโรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงานคะแนน
(Transcript) และใบประกาศนี ยบัต ร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากสานักทดสอบทาง
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
8. หนังสื อรับรองความประพฤติจากโรงเรี ยน
9. สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จานวน 700 บาท 1 ฉบับ

















กำรส่ งหลักฐำน : นาหลักฐานทั้งหมดใส่ ซองจดหมายขนาด 23 x 32 ซม. จ่าหน้าซองถึง
งานบริ การการศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
ใบเสร็จกำรชำระเงิน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ จะส่ งใบเสร็ จการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จานวน 700 บาท
ให้ผสู ้ มัครทางไปรษณี ย ์

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 0 2310 8906, 8914 โทรสาร: 0 2310 8907
เว็บไซต์ : http://www.opto.ru.ac.th อีเมล: od.ru.center@gmail.com
แบบฟอร์ มการส่ งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
หลักสู ตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry)
ประจำปี กำรศึกษำ 2565 รอบที่ 1 (Portfolio)
ข้ อมูลผู้สมัคร : (กรุ ณาเขียนตัวบรรจง)
ชื่อ-สกลุ .......................................................... เบอร์โทรศัพท์.................................... อีเมล ..............................................
ที่อยูเ่ ลขที่ .............. หมู่ที่ ........... หมู่บา้ น ........................... ซอย ................................. ถนน ..............................................
ตาบล/แขวง ............................... อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย ์....................
การชาระเงิน :
โอนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จานวน 700 บาท เข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรี ยก ธนาคารออมสิ น สาขา
รามคาแหง ชื่อบัญชี ม.ร. คณะทัศนมาตรศาสตร์ (เงินรับฝาก) หมายเลขบัญชี 020-095-381-552
เอกสารในการสมัครทางไปรษณีย์ : (ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ครบสมบูรณ์ ก่อนออกใบเสร็ จ)
1. แบบฟอร์มการส่ งหลักฐานการสมัครทางไปรษณี ย ์ หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
2. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รู ป
3. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
4. บัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ เขียน ชื่อ นามสกุล พร้อมลงนาม และติดรู ปถ่ายขนาด-1 นิ้ว 2 รู ป
5. หลักฐานของผูส้ มัคร (ผูส้ มัครต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ)
- สาเนาใบแสดงผลการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรี ยน (ปพ.1) 3 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.7) 3 ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (เฉพาะกรณี ที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6. สาเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
7. กรณี ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศหรื อจากโรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงานคะแนน
(Transcript) และใบประกาศนี ยบัต ร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากสานักทดสอบทาง
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
8. หนังสื อรับรองความประพฤติจากโรงเรี ยน
9. สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จานวน 700 บาท 1 ฉบับ

















กำรส่ งหลักฐำน : นาหลักฐานทั้งหมดใส่ ซองจดหมายขนาด 23 x 32 ซม. จ่าหน้าซองถึง
งานบริ การการศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
ใบเสร็จกำรชำระเงิน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ จะส่ งใบเสร็ จการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จานวน 700 บาท
ให้ผสู ้ มัครทางไปรษณี ย ์

