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ข้ันตอนและวธิกีารสมัครเปนนักศกึษาดวยตนเองท่ีมหาวทิยาลัย

หองศักด์ิผาสขุนิรันดร
         }

         ใหผูสมคัรย่ืนใบสมคัรและหลกัฐานประกอบการสมัครที่อาคารหอประชมุพอขุนรามคําแหงมหาราช
   โดยจะตองดําเนินการใหครบทุกข้ันตอน ดังนี้

หอประชมุพอขุนรามคําแหงมหาราช

  ตรวจหลักฐานประกอบการสมัครทุกชนิด

  ขึ้นทะเบียน ออกรหัส และตดิสติก๊เกอรรหัสประจําตัวนักศึกษา
  ในเอกสารการสมัคร

  นักศึกษาที่ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตทุกประเภทพบเจาหนาที่รับ
  เทียบโอนหนวยกิตกอนลงทะเบียนเรียน

  ลงทะเบียนเรียน พรอมชําระเงิน (ดูรายละเอียดหนา 7)

  จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

   ขั้นตอนท่ี 1   

   ขั้นตอนท่ี 2  

ขั้นตอนท่ี 3  

 ขั้นตอนท่ี 4   

ขั้นตอนท่ี 5   

หองประชุมใหญ 

หองประมวลกุลมาตย

เม่ือเสร็จสิน้ขัน้ตอนการรบัสมัครเปนนักศกึษาใหมแลว ผูสมัครจะไดรบัเอกสารกลบัไป ดงัน้ี
1.   ใบเสรจ็รับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม (เปนเอกสารทีต่องใชเปนหลักฐานในการ

      เขาสอบไล)
2.   ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
3.   หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา

      คําเตือน
*** หามนักศกึษานําซองประวติันักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว

       นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด  มิฉะน้ันจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
       ไมสามารถเขาสอบไลในภาค 1/2558 ได

         }

(เฉพาะผูใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)
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1.   หนังสือสําคัญตองแสดงคุณวุฒิ ตองระบุวันสําเร็จการศึกษาดวย ถายสําเนาใหชัดเจน มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี
1.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชสําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิท่ีจบมัธยมศึกษาตอนตน(ม.3)

(ร.บ.1, ป.พ.1 หรือใบประกาศนียบตัร) จาํนวน 2 ฉบบั สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังเรียนอยู ม.ปลาย
ของศูนย การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ใหใชสําเนาวุฒิการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เทานั้น

ไมอนุญาต ใหใชสําเนาหนังสือรับรองวากําลังเรียนอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
1.2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับอ่ืนๆ  สมัครเรียนเปนรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) ใหใชสําเนาหนังสือ

สําคัญแสดงคุณวุฒิต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไปที่สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ (ถายสําเนาเฉพาะหนาที่มีชื่อผูสมัครเทาน้ัน)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่หนวยราชการออกให จํานวน 3 ฉบับ และบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง)
4. หลักฐานอ่ืนๆท่ีใชประกอบในการสมคัร กรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลง ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด ใหถายสําเนาจํานวน 2 ฉบับ
5. ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบยีนเปนนักศกึษา (ม.ร.2) พรอมติดรูปถายสหีรือขาวดํา ขนาด 2 น้ิว เทาน้ัน
6. แผนระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)
เอกสารตามขอ  5-6 แทรกอยูในระเบียบการฯ (ม.ร.1)   ใหผูสมัครกรอกและระบายใหครบถวน  เอกสารตามขอ  1-4

ใหถายเอกสารขนาด  A4  หรือถายขนาด  21.5 x 35.3 ซม. เทานั้น
*** เอกสารและหลักฐานใดไมถูกตองตามระเบียบการสมัครฯ  หรอืเปนขอความเท็จ มหาวทิยาลัยจะยกเลิกการ

สมัครเปนผูศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  และไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใดๆ
ท่ีไดชําระไวแลว ท้ังส้ิน

ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษา และแผนกําหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี (ม.ร.1) มีเอกสารการสมัครแทรกภายในเลมคือ
1. ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  (ม.ร.2)  ตัดตามรอยปรุจากระเบียบการรับสมัคร ฯ  (ม.ร.1)
2. แผนระบาย  ม.ร.25  (แผนสีมวง)

ดวย มหาวิทยาลัยรามคําแหงมนีโยบายจะเปดรับสมคัรผูประสงคจะเขาศกึษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศกึษาระดับ ปริญญาตร ี
 ทั้งน้ี เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรูสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตแกประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองความตองการของ
 หนวยงานตางๆ  ที่มีความประสงคจะใหการศึกษาเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร อันเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหไดรับความสําเร็จใน
 อาชีพและหนาที่การงานย่ิงข้ึน

ทัง้เปนการเปดโอกาสให  ผูท่ีมีพ้ืนฐานความรูมัธยมศกึษาตอนตนและผูท่ีกําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษา
 และเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยได ทําใหมีประสบการณและการเตรียมตัวท่ีจะเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไปและท่ีสําคัญหนวยกิตสะสม
 ท่ีสอบไดแลว เมื่อทานเรียนจบช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนําหนวยกิตสะสมท่ีสอบไดมาเทียบโอนหนวยกิต และสมัครเขาเปน
 นักศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี

หลกัฐานและเอกสารทีต่องนํามายืน่ในวนัสมัคร

เอกสารการสมัคร

วตัถปุระสงค

ข้ันตอนและวิธกีารการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี
(PRE-DEGREE)
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1. ใหผูสมัครกรอกใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  (ม.ร.2)  โดยกรอกขอความใหครบถวนและตัวบรรจง ดวย
ปากกาสีนํ้าเงิน หรือสีดําเทาน้ัน พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ขนาด 2 น้ิว ที่มุมขวาในชองที่กําหนด
ดวยกาวที่มีคุณภาพ และทากาวใหทั่วทั้งแผนหลังรูปติดใหแนน พรอมทั้งเซ็นชื่อผูสมัคร

2. การกรอก และระบายแผนระเบียนประวัตินักศึกษา ม.ร. 25
2.1 ใหผูสมคัรเขียนหรือกรอกขอความและตอบคาํถามพรอมระบายลงในกระดาษแผน ม.ร. 25  ดวยดินสอดําอยางออนชนิด

2B ข้ึนไป พรอมทั้งตรวจความถูกตองอีกคร้ังหน่ึง

สถานท่ีรับสมัคร อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช
รายละเอียดแตละขั้นตอน

1. ใบสมัครและข้ึนทะเบียนฯ (ม.ร.2) ผู เขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
2. สําเนาวุฒิบัตรจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ข้ึนไป จํานวน 2 ฉบับ

(ไมใหใชสําเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกําลังศึกษาอยูมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
4. แผนระบาย (ม.ร.25) สีมวง
5. เอกสารอื่นๆ (ถามี) กรณีมีการเปล่ียนชื่อตัว-นามสกุล ใหเย็บติดคูกับสําเนาวุฒิบัตรทั้ง 2 ฉบับดวย

         หองประชุมใหญ -  ตรวจหลักฐานการสมัคร
        อาคารหอประชุม -  ออกเลขรหัสประจําตัวผู เขาศึกษา
 พอขุนรามคําแหงมหาราช -  แนะนําการติดสต๊ิกเกอรเลขรหัสประจําตัวผู เขาศึกษา

-  เลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเฉพาะวิชาชั้นปที่  1 ในเอกสาร ม.ร.36/1 โดยดูกระบวน
   หองศักด์ิ  ผาสุขนิรันดร    วิชาชั้นปที่  1 ตามคณะที่ เลือกเขาศึกษา หนา 4 - 5
         อาคารหอประชุม *(กรณีผู ใช ม.ร.36, ม.ร.37 ใหพบเจาหนาที่ เพื่อขอทําการเลือกวิชาใน ม.ร.30)
 พอขุนรามคําแหงมหาราช -  ชําระเงินคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเรียน (ดูรายละเอียดหนา 16)

-  จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

ขัน้ตอนการสมัครเขาศกึษาเปนรายกระบวนวชิาฯ (PRE-DEGREE) ดวยตนเอง

ขอแนะนําการกรอกเอกสาร

}
}

เม่ือเสร็จสิน้ขัน้ตอนการรบัสมัครเปนนักศกึษาใหมแลว ผูสมัครจะไดรบัเอกสารกลบัไป ดงัน้ี
1.   ใบเสรจ็รับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม (เปนเอกสารทีต่องใชเปนหลักฐานในการ

   เขาสอบไล)
2.   ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
3.   หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา

คําเตือน
*** หามนักศกึษานําซองประวติันักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว

นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด  มิฉะน้ันจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
ไมสามารถ  เขาสอบไลในภาค 1/2558 ได
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คณุวฒุแิละคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณวุฒิของผูสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณวุฒิและคุณสมบตัิ ดงันี้
1. สอบไลไดประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ข้ึนไป หรือ
2. เปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานสวนราชการ องคการรัฐวิสาหกิจ หรือ
3. เปนพนักงานของหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นสมควร หรือ
4. เปนบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเขาศึกษาได
ทั้งน ี้ ผูท่ีมีคุณวุฒิตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 จะตองจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไป

1. คาลงทะเบียนเรียนเปนรายหนวยกิตๆ ละ 50 บาท
2. คาบัตรประจําตัวผูเขาศึกษา 60 บาท
3. คาสมัครเขาศึกษา 500 บาท
4. คาข้ึนทะเบียนเขาศึกษา 300 บาท
5. คาสมาชกิหนังสอืพิมพขาวรามคําแหง 100 บาท
6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 300 บาท
7. คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูรอน 200 บาท
8. คาใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 20 บาท

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศกึษา

สูตรการชําระเงินสําหรับผูเขาศกึษารายกระบวนวชิา (PRE-DEGREE)
จํานวน

หนวยกิต
คาหนวยกิต

(บาท)
คาบํารุง

(บาท)
คาธรรมเนียม

แรกเขาเปน นศ.
คาทําบัตร

ประจําตัวถาวร
คาขึ้นทะเบียน

นักศึกษา
คาสมาชิก
ขาวราม

รวม
(บาท)

1 50 300 500 60 300 100 1,310
2 100 300 500 60 300 100 1,360
3 150 300 500 60 300 100 1,410
4 200 300 500 60 300 100 1,460
5 250 300 500 60 300 100 1,510
6 300 300 500 60 300 100 1,560
7 350 300 500 60 300 100 1,610
8 400 300 500 60 300 100 1,660
9 450 300 500 60 300 100 1,710
10 500 300 500 60 300 100 1,760
11 550 300 500 60 300 100 1,810
12 600 300 500 60 300 100 1,860
13 650 300 500 60 300 100 1,910
14 700 300 500 60 300 100 1,960
15 750 300 500 60 300 100 2,010
16 800 300 500 60 300 100 2,060
17 850 300 500 60 300 100 2,110
18 900 300 500 60 300 100 2,160
19 950 300 500 60 300 100 2,210
20 1,000 300 500 60 300 100 2,260
21 1,050 300 500 60 300 100 2,310
22 1,100 300 500 60 300 100 2,360
23 1,150 300 500 60 300 100 2,410
24 1,200 300 500 60 300 100 2,460
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ขัน้ตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ต   (www.iregis.ru.ac.th)

ข้ันตอนท่ี 1 พิมพขอมูลการสมัครผานทางอินเทอรเน็ต (ม.ร. 2/I) ใหครบถวนสมบูรณแลวจะไดรับ  Username และ Password
เพื่อใชในการเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียนและการชําระเงินรวมถึงการตรวจสอบสถานะการสมัครเปนนักศึกษา

ข้ันตอนท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนโดยตรวจสอบและเลือกกระบวนวิชาที่เปดสอน พรอมวัน-เวลาสอบ ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร
ข้ันตอนท่ี 3 ชําระเงิน  คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงการศึกษา

วิธีการชําระเงิน : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 2 วิธี ดังน้ี
วิธีท่ี 1 การชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตของผูสมัครหรือผูปกครอง

         (ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต)
วิธีท่ี 2  การชําระเงินโดยผานเคานเตอรของธนาคารไทยพาณิชย

         (ผูสมคัรจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
โดยผูสมัครจะตองชําระเงินภายใน  3  วันทําการ นับจากวันท่ีลงทะเบียนเรียนไว

ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบสถานะการสมัคร ประกอบดวยขอมูลการลงทะเบียนเรียน  เอกสารหลักฐาน และขอมูลการชําระเงิน
ข้ันตอนท่ี 5 สงสําเนาเอกสารที่สมัครผานทางไปรษณีย

ถึง “หัวหนาฝายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบตัร”
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ตู ปณ. 1002
ปท.รามคําแหง  กรุงเทพ ฯ 10241
โดยผูสมัครจะตองสงเอกสารทางไปรษณียภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที่ชําระคาลงทะเบียนเรียน

ประกอบดวย 5.1  สําเนาวุฒบิตัรทีถู่กตองสมบรูณ(ระบวัุนทีส่ําเร็จการศกึษา ถายสําเนาดานหนา – ดานหลัง (ถาม)ี จํานวน  2 ฉบบั
5.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนวยราชการออกให จํานวน  2  ฉบับ
5.3  กรณีเปล่ียนชื่อ  –  นามสกุล ใหแนบสําเนาใบเปล่ียนชื่อ  – นามสกุล  หรือเอกสารอื่นที่ใชแทน จํานวน  2 ฉบับ
5.4  สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อ - นามสกุลผูสมัคร จํานวน 2 ฉบับ
5.5  ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ

         5.6  กรณีเปนพระภิกษุ  สามเณร ใหสงสําเนาใบสุทธิ หนา  2,3,4,5
หรือในกรณีที่ไมมีใบสุทธใิหแนบใบรับรองการอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบับ

                     5.7  กรณีผูสมัครเปนผูพิการใหสงสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการแนบ  จํานวน  2  ฉบับ
                     5.8  รูปถายสีขนาด  2  น้ิว จํานวน 1 รูป โดยเขียน ชื่อ – นามสกุล หลังรูปถาย (สุภาพเรียบรอย สวมเสื้อมีปก)
                     5.9 สําเนาใบแจงการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย)
                     5.10 ระบุคณะที่สมัครหรือสมัครแบบ Pre - Degree ดานลางขวาซองเอกสาร

สําเนาเอกสารทุกฉบับท่ีนํามาสมัคร ใหลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวย
 ข้ันตอนท่ี 6 มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหสับัตรประจําตัวนักศกึษา

6.1  กรณีตรวจสอบการชําระเงินถูกตองครบถวนแลวมหาวิทยาลัยจะออกรหัสประจําตัวนักศึกษาให
6.2  กรณีการสมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไมครบถวน มหาวิทยาลัย จะถือการสมัครเปนโมฆะและ
     จะไมคืนเงินที่ชําระไวแลวทั้งสิ้น

  6.3  มหาวิทยาลัย จะแจงผลการรับสมัครทางหนาเวปไซด www.iregis.ru.ac.th หลังจากไดรับเอกสาร
    ทางไปรษณียแลว 15 วันทําการ (ตรวจสอบสถานะไดในข้ันตอนที่ 4)

ข้ันตอนท่ี 7  ใหนักศึกษาติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินดวยตนเอง หลังจากตรวจสอบสถานะการสมัคร
 ครบทุกข้ันตอนแลว  60  วันทําการ ดังน้ี
  7.1  ติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง
       อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กทม. โทร. 02-7191250-3

    วันทําการ เวลา 9.30 - 15.30 น. เสาร - อาทิตย เวลา 10.00 - 15.00น.
เอกสารทีใ่ชในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมถายสําเนา 2 ฉบับ
2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

7.2  ติดตอรับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหมที่ ศูนย  One stop service  (อาคาร  KLB ชั้น 1)
     โทร  02-3108890  (เปนเอกสารที่ตองใชเปนหลักฐานในการเขาสอบไล)

คําแนะนํา  ผูสมัครตองรับทราบและยอมรับพรอมทั้งปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
                รามคําแหง เรือ่ง การสมัครเปนนักศึกษาใหมสวนกลางผานทางอินเทอรเน็ต
                กอนที่จะดําเนินการสมัครตามขั้นตอน ดังนี้




