
ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ม คํา แ ห ง
R a m k h a m h a e n g  U n i v e r s i t y

  ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเ ป็นนักศึกษา ชันปริญญาตรี  ส่วนภูมิภาค

 ภาค................. ปีการศกึษา 25.............

    คณะ.........................................สาขาวชิา................................................

    เรยีนรายกระบวนวชิา (PRE - DEGREE)         รหสัสาขาวชิา

                           สมคัรทางไปรษณยี์
                           สมคัรดว้ยตนเอง

 1. รปูถ่ายสี  
(ขนาด 1.5  นิว หรอื  2 นิว)

  2. เขียน ชือ - สกลุ

      หลงัรปูถ่าย

  3. ทากาวติดรปู

  ไมใ่ชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ

  ใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ กรณดีงันี

   จบจากสถาบนัการศกึษาอนื

   ยา้ยโอนจากสถาบนัการศกึษาอนื

   หมดสภาพ น.ศ. จาก ม.ร. รหสัเดมิ...................................................

   เทยีบโอนหน่วยกติ 2 สถาบนั รหสั ม.ร. เดมิ.....................................

   ปรญิญาท ี2 จาก ม.ร. รหสั ม.ร. เดมิ.................................................

  

  ขอ้มลูประวตั ิ    นาย      นาง   น.ส.    อนื ๆ ระบ.ุ.......................................      MR.      MRS.      MS.     OTHER.................................

  ชอื......................................................................................................... นามสกลุ................................................................................................... 

  First Name........................................................................................... Last Name...............................................................................................

  วนั/เดอืน/ปีเกดิ............../................../..................อายุ.................... ปี ทอีาํเภอ...........................................จงัหวดั.................................................

  เชอืชาต.ิ........................สญัชาต.ิ................ศาสนา......................... อาชพี................................................... 

  บดิาชอื..................................................... มารดาชอื...................................................              หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/PASSPORT

  อาํเภอ/หน่วยงานทอีอกบตัร...................................................บตัรหมดอาย.ุ....../........../.........

  บา้นเลขท.ี........................หมู.่.......ซอย........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................................

  อาํเภอ/เขต....................................................................... จงัหวดั....................................................ประเทศ...............................................................

  รหสัไปรษณยี.์.............................โทรศพัท.์...............................................E-Mail.......................................................................................................

  สถานททีาํงาน......................................................................................................................โทรศพัท.์.......................................................................

  หนงัสอืสาํคญัแสดงคณุวุฒ ิ  วุฒใินประเทศ  วุฒติ่างประเทศ ระดบัชนั................................................สาขา.......................................................

  สาํเรจ็การศกึษาเมอืวนัท.ี................เดอืน.........................................พ.ศ.....................จากสถานศกึษา.......................................................................

  อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั......................................ประเทศ...................................หนงัสอืสาํคญัเลขท.ี........................................

  กรณสีาํเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาทเีป็นวทิยาเขต (ใหร้ะบ)ุ............................................................................................................................

  กรณใีชว้ฒุริะดบัหลกัสตูรภาคบงัคบัการศกึษาขนัพนืฐาน (มธัยมศกึษาตอนตน้) หนงัสอืรบัรองประกอบคอื..................................................................

  หน่วยงานทอีอกหนงัสอื................................................................................. จงัหวดั.................................................................................................

    

                         ลงชอื.................................................ผูส้มคัร

                         วนัท.ี..................................................

สาํหรบัเจา้หน้าที (ยา้ยคณะหรอืเปลียนสาขาวิชา)

ภาค/ปี CODE ว.ด.ป. จนท.

 ทีอยู่ปัจจบุนัทีสามารถติดต่อได้ (เขียนตวับรรจง)

***ข้าพเจ้าขอรบัรองว่ามีคณุสมบติัและเอกสารทีใช้สมคัรถกูต้องเป็นจริงทุกประการหากส่วนใดเป็นเทจ็หรอืเอกสารทีใช้สมคัร

                ไม่ถกูต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลยัข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลยัถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทนัทีโดยไม่ต้องคืนเงิน

               ค่าธรรมเนียมการศึกษาใด ๆ ทงัหมดทีได้ชาํระไว้และยินยอมให้มหาวิทยาลยัใช้ขอ้มลูส่วนตวัในราชการโดยไม่ถือเป็นการละเมิด***

 คณุวฒิุของผู้สมคัร

ส่วนนีสาํหรบัเจ้าหน้าที สวป. เป็นผู้กรอก

 เปลยีน   ชอื   ชอืสกุล   คาํนําหน้า   ยศ

 ตามหนงัสอืสาํคญั..................................................................................................................................

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

             ลงชอื.......................................................................

             วนัท.ี......................................................................

ได้ตรวจสอบแล้วถกูต้อง อนุมติั (เจ้าหน้าที)
 ลงชอื...............................................................
   (..............................................................)
 วนัท.ี...............................................................
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ม.ร. 2 หมายเหตุ ใหผู้ส้มคัรกรอกใบสมคัรฉบบันีดว้ยลายมอืตนเองตวับรรจงโดยใชป้ากกาสดีาํหรอืสนํีาเงนิเขม้ ห้ามนํากลบับา้น
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 และเอกสารทแีนบทา้ยตามนีถอืว่าเป็นสว่นหนึงของใบสมคัรฯ



ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้งาน
แบบแสดงความยินยอมในการเกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

 ขา้พเจา้ยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหง ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลกระทาํการเกบ็รวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคลภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี�
 1. ขอ้มลูที�จดัเกบ็และใชโ้ดยมหาวทิยาลยัรามคาํแหงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที�มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดร้บัมาจากการ 
กรอกขอ้มลูในขั �นตอนการสมคัร และในระหวา่งศกึษา ที�เป็นขอ้มลูที�มคีวามสมบรูณ์ ถกูตอ้ง เป็นปจัจบุนัและมคีณุภาพ จะถกูนํา
ไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไวต้ามหนงัสอืนี�เทา่นั �น เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562  
 2. วตัถุประสงคข์า้พเจา้ยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงทาํการจดัเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้ เพื�อใชใ้น
การรบัสมคัรนกัศกึษา การตรวจสอบวฒุบิตัร การลงทะเบยีนเรยีน การทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาและระเบยีนสถติ ิการบอกเลกิ-บอกเพิ�ม 
และออกรายงานขอ้มลูทะเบยีนเรยีนการจดัสอบและจดักรรมการคุมสอบ การตรวจสอบหลกัฐานการเขา้สอบ การประมวลผล 
การสอบไล่ การรบัรองผลการศกึษา การออกหนังสอืสาํคญั ใหบ้รกิาร One Stop Service การแจง้จบและเตรยีมปรญิญาบตัร          
การบรกิารทะเบยีนประวตัแิละปรบัฐานขอ้มลูนกัศกึษา การเกบ็ขอ้มลูและบรกิารทางคอมพวิเตอร ์การตรวจสอบและรบัรองวฒุบิตัร ม.ร. 
และการแนะแนวและประชาสมัพนัธ์
 3. การเปิดเผย/สง่ต่อขอ้มลู โดยสง่ต่อขอ้มลูใหธ้นาคารเพื�อจดัทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา เปิดเผย/สง่ต่อขอ้มลูใหก้ระทรวง
การอุดมศกึษาฯ สาํหรบัจดัทาํระเบยีนสถติ ิ สง่ต่อขอ้มลูใหก้รมการปกครองสาํหรบัตรวจสอบทะเบยีนราษฎร ์ เปิดเผย/สง่ต่อขอ้มลู
ใหห้น่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เพื�อใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลู

คาํชี!แจงเกี�ยวกบัการแสดงความยินยอมในการเกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล
 1. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคท์ี�ไดแ้จง้ไว้
 2. เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธติามกฎหมายดงัต่อไปนี�
  2.1 สทิธใินการแกไ้ขหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเองใหถู้กตอ้งสมบูรณ์เป็นปจัจุบนัภายใตข้อ้บงัคบั และ
ระเบยีบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
  2.2 สทิธใินการเขา้ถงึหรอืขอรบัรองสาํเนาถกูตอ้งเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของตนหรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้า ซึ�งขอ้มลู                
สว่นบุคคลที�ตนไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม
  2.3 สทิธใินการขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตนจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง รวมทั �งขอใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหง  
สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอื�นหรอืขอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลที�มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสง่หรอืโอน    
ใหก้บัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลอื�น
  2.4 สทิธใินการขอใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดเผยถงึการไดม้าซึ�งขอ้มลูส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตน ในขณะที�ตนไม่ได ้ 
ใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
  2.5 เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธริอ้งเรยีน ในกรณทีี�บรษิทัหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืลกูจา้ง หรอืผูร้บัจา้ง
ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
 ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถงึขอ้ตกลงและเงื�อนไขการเกบ็ ใช ้ และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ดงักล่าว และยนิยอมตามเงื�อนไข         
ดงักลา่วทกุประการ 

                 ....................................................................
                     (...................................................................)
                           ผูย้นิยอม / นกัศกึษา

ที�ติดสติ"กเกอร ์รหสัประจาํตวั
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