
แบบฟอรมยืนยันศูนยสอบในตางประเทศ (Confirmation Form for Overseas Examination Center) 
(นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรตติางประเทศ) 
(RU Bachelor’s Degree Students, Overseas Academic Services Center in Honor of H.M. the King) 

******************** 
ขาพเจาชื่อ (Name) นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Miss) …….…………………………… นามสกุล (Surname) …..………………………….… 
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student ID) ………..………………………………… คณะ (Faculty) ……………………………….……………….……….  
ขอยืนยันวา (I would like to confirm that) ตั้งแตภาค (from semester) ……….. ปการศึกษา (academic year) …..……… 
ขาพเจาประสงคจะสอบที่ศูนยสอบ: (I wish to take the examination at:) 
(ขีด X ทับหนาขอที่ตองการ) (Mark X on the item required.) 

ศูนยสอบ (Examination Center) ประเทศ (Country) ศูนยสอบ (Examination Center) ประเทศ (Country) 

 1 ณ กรุงวอชงิตัน  Washington        สหรัฐอเมริกา  U.S.A.  22 ณ กรุงออสโล  Oslo ประเทศนอรเวย  NORWAY 

 2 ณ นครนิวยอรก  New York                       สหรัฐอเมริกา  U.S.A.  23 ณ กรุงมานามา  Manama ประเทศบารเรน  BAHRAIN 

 3 ณ นครลอสแอนเจลิส              
Los Angeles        

สหรัฐอเมริกา                                
U.S.A. 

 24 ณ นครดูไบ  
Dubai       

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
UNITED ARAB EMIRATES 

 4 ณ นครชิคาโก  Chicago สหรัฐอเมริกา  U.S.A.  25 ณ กรุงโดฮา  Doha ประเทศรัฐกาตาร  QATAR 

 5 ณ กรุงออตตาวา  Ottawa ประเทศแคนาดา  CANADA  26 ณ กรุงมัสกัต  Muscat     ประเทศโอมาน  OMAN 

 6 ณ นครแวนคูเวอร  Vancouver ประเทศแคนาดา  CANADA  27 ณ กรุงแคนเบอรรา  Canberra เครือรัฐออสเตรเลีย  AUSTRALIA 

 7 ณ กรุงลอนดอน  London     สหราชอาณาจักร  UNITED KINGDOM  28 ณ นครซิดนีย  Sydney  เครือรัฐออสเตรเลีย  AUSTRALIA 

 8 ณ กรุงเบอรลิน  Berlin  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  GERMANY  29 ณ กรุงเวลลงิตัน  Wellington ประเทศนิวซีแลนด  NEW ZEALAND 

 9 ณ นครแฟรงกเฟรต  Frankfurt          สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  GERMANY  30 ณ กรุงโตเกียว  Tokyo ประเทศญีปุ่น  JAPAN 

 10 ณ กรุงปารีส  Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส  FRANCE  31 ณ นครโอซากา  Osaka ประเทศญีปุ่น  JAPAN 

 11 ณ กรุงเฮก  The Hague ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  NETHERLANDS  32 ณ กรุงปกก่ิง  Beijing  สาธารณรัฐประชาชนจีน  CHINA 

 12 ณ กรุงเบิรน  Bern    สมาพันธรัฐสวิส  SWITZERLAND    33 ณ นครกวางโจว  Guangzhou  สาธารณรัฐประชาชนจีน  CHINA 

 13 ณ กรุงบรสัเซลส  Brussels   ราชอาณาจักรเบลเยยีม  BELGIUM  34 ณ นครเซ่ียเหมิน  Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจีน  CHINA 

 14 ณ กรุงมาดรดิ  Madrid  ราชอาณาจักรสเปน  SPAIN  35 ณ กรงุพนมเปญ  Phnom Penh                      ประเทศกัมพูชา CAMBODIA 

 15 ณ กรุงโรม  Rome สาธารณรัฐอิตาล ี ITALY  36 ณ สิงคโปร  Singapore  ประเทศสิงคโปร  SINGAPORE 

 16 ณ กรุงเวยีนนา  Vienna  สาธารณรัฐออสเตรีย  AUSTRIA  37 ณ กรุงโซล  Seoul  สาธารณรัฐเกาหลีใต  KOREA 

 17 ณ กรุงวอซอร  Warsaw ประเทศโปแลนด  POLAND  38 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร  Kuala Lumpur   ประเทศมาเลเซีย  MALAYSIA 

 18 ณ กรุงสตอกโฮลม  Stockholm  ราชอาณาจักรสวีเดน  SWEDEN  39 ณ นครโฮจิมินห  Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม  VIETNAM 

 19 ณ กรุงโคเปนเฮเกน  Copenhagen    ราชอาณาจักรเดนมารก  DENMARK  40 ณ กรุงนิวเดล ี New Delhi ประเทศอินเดีย  INDIA 

 20 ณ กรุงเรคยาวกิ  Reykjavík  ประเทศไอซแลนด  ICELAND         41 ณ กรุงจาการตา  Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  INDONESIA 

 21 ณ กรุงเฮลซิงกิ  Helsinki  สาธารณรัฐฟนแลนด  FINLAND         42 ณ กรุงเทพฯ  Bangkok  ประเทศไทย  THAILAND 

หมายเหตุ: (Remarks:) 
 1. ในแตละภาค นักศึกษาจะตองคลิกเลือกศูนยสอบใหถูกตองเม่ือลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอสํานักงานฯ  
  (Students must choose an examination center correctly when registering online in each semester. If students have any questions, please contact the OASC office.)  

 2. กรณีสํานักงานฯ ไมไดรับแบบฟอรมยืนยันศูนยสอบ ศูนยสอบจะเปนศูนยสอบท่ีนักศึกษาเลือกดวยตนเองเม่ือลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 
  (If the OASC office did not receive this examination center confirmation form, the student’s examination center will be the one chosen by 

the student when registering online.) 

 3. นักศึกษาท่ีประสงคขอยายศูนยสอบหลังลงทะเบียนแลว จะตองยื่นคํารองขอยายศูนยสอบ กอนกําหนดวันสอบ ในระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2558  

  (Students wishing to change the exam center after registration must submit the request form at least 6 weeks before the examination date as stated 
in the university announcement dated 26 June 2015)            

            ลงชื่อ (Signature) …………………………………………………….                                                                                  
 วันที่ (Date) .......... เดือน (Month) ……………...... พ.ศ. (Year B.E.) 25 ……. 

กรุณาสงแบบฟอรมนี้ทาง โทรสาร 662 310 8198 ทาง e-Mail: oasc@ru.ac.th หรือ ทางไปรษณียดวน ถึง สํานักงานสาขาวิทย
บริการฯ ตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตูปณ. 1218 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241 ประเทศไทย 
(Please fax this form to 662 310-8198, or e-mail it to oasc@ru.ac.th, or send by express mail to the Office of 
Overseas Academic Services Center, Ramkhamhaeng University, P.O. Box 1218, Ramkhamhaeng Post Office 
Deposit, Bangkok 10241, Thailand.) 
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