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ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
 

ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2557 
พ.   1  เม.ย. 2558                                   ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนใหน้ักศึกษา 
ศ.  17  เม.ย. 2558  -  พฤ. 23  เม.ย. 2558    ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET 
ศ.  10  เม.ย. 2558               วันสุดทา้ยของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ์
ส.   2   พ.ค. 2558  -  จ.    4   พ.ค. 2558     ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ          
จ.   4   พ.ค. 2558  -  อ.    2   มิ.ย. 2558     เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม 
ส.  13  ม.ิย. 2558  -  อา. 14   มิ.ย. 2558          
ส.  20  ม.ิย. 2558  -  อา. 21   มิ.ย. 2558 
จ.  22  มิ.ย. 2558                  วนัส าเรจ็การศึกษาและปิดภาคเรียน 
 

กระบวนวิชาที่มีบรรยายในชั้นเรียน 
ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2557 
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                                    แบบลงทะเบียนเรยีน (ม.ร.34)                                   หน้า 1 

                                   ส่วนภูมภิาค (ทางไปรษณีย์) 
                                                                          ส าหรบัเจ้าหน้าที ่B...............C..................... 
| ลงทะเบียนเรียน ภาค............ปีการศึกษา................ 
| รหัสศูนย์สอบ                  จงัหวัด........................ 
| 
| ชื่อ – สกุล.........................................................รหัสประจ าตวั   
| 
|        ขอจบการศึกษาในภาคนี้  ( ให้กาเครื่องหมาย X ) 
| 
| กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ตดิแถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) ลงในช่องที่ก าหนด และระบุจ านวน 
| หน่วยกติใหค้รบทกุกระบวนวิชา  
| 1.                                       2.                                       3. 
|                                         
|                              
|              ...................หนว่ยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
| 
|4.                                        5.                                       6. 
| 
| 
|               ...................หนว่ยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
|  
|7.                                        8.                                       9. 
| 
| 
|               ...................หนว่ยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
|  
|10.                                     11.                                     12. 
| 
|   
|               ...................หนว่ยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
|                                                                             
|                                                                           รวม..............วชิา.....................หน่วยกิต    

* ตดัตามรอยปร ุ
ม.ร.34                                                                                                        พลิก                                                                                                                                           
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การช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรียน  (ภาคฤดรู้อน)                                                       หน้า 2    
                                                                                                                                 
1.  ค่าลงทะเบียนเรียน..........หนว่ยกิต    X   50  บาท      =    ……………………….บาท 
2.  ค่าบ ารุง ภาคฤดรู้อน รหัส 57          = 200 บาท      =    ….……………………บาท 
         รหัส 50 – 56 และ predegree  = 100 บาท                         
3.  ค่าธรรมเนียมการสอบ...............วิชา   X   60  บาท      =    ….………………….…บาท 
4.  ค่ารกัษาสถานภาพ..........ภาค   ภาคละ  150  บาท      =    ……………………..…บาท 
      (กรณ ีภาค 1, 2 ที่ผ่านมาไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียน) 
                                                        รวมทัง้สิน้   =    …………………….…..บาท 
* นักศึกษาทุกคนตอ้งช าระเงินรายการที ่1, 2, 3 
* หากนักศกึษาช าระเงนิไมค่รบ จะตดัวิชาสดุท้ายตามล าดับ 
 

สถานทีต่ิดต่อ    ที่อยู่ปัจจบุันทีต่ิดต่อสะดวก 
ชื่อ –สกุล   ........................................................................................................................... 
บ้านเลขที่  .................................................................หมูท่ี่................................................... 
ถนน  ………………………...............................................ซอย................................................... 
ต าบล………………………………………………………………....อ าเภอ................................................ 
จังหวดั…………………………...........................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................ 
 
เอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ต้องส่งทางไปรษณีย์  มดีงันี้ 
1.  แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค (ม.ร.34)  กรอกขอ้ความสมบรูณ์และถกูต้อง  
2.  ไปรษณีย์ธนาณตัิค่าลงทะเบียนเรียน  สัง่จ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3.  ซองเปลา่ตดิแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตวันักศึกษาเองให้ชัดเจน ส าหรับส่งใบเสรจ็รับเงนิใหน้ักศกึษา 
 
**  น าเอกสารทัง้ 3 อย่าง ขา้งตน้ ใส่ซองจดหมาย ตดิแสตมป ์จ่าหน้าซองถึง 
  ผู้อ านวยการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ตู้ ป.ณ.1028  ปณฝ.รามค าแหง 
 กรุงเทพฯ 10241                                                                                           

 นักศึกษาตอ้งแจ้งทุกครั้งทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ โดยโหลดแบบฟอรม์จากเว็ปไซด ์
ของมหาวิทยาลัย หรือ เขยีนรายละเอียด พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวันักศึกษา ส่งที่ ตู้ป.ณ.1028 
ปณฝ.รามค าแหง กรุงเทพฯ 10241  
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ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

 
 เพื่อให้การปฏิบัตงิานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย นกัศึกษา 
ควรปฏิบัตดิังนี ้

1. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด คือ 
1.1  ศ.10 เม.ย. 58                        วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  
1.2  ศ.17 เม.ย. 58 – พฤ 23 เม.ย.58  ลงทะเบียนเรยีนทาง INTERNET  
1.3  ส. 2  พ.ค. 58 –  จ.  4  พ.ค.58   ลงทะเบียนเรยีนที่สาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง 

2.  กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตอ้งเป็นกระบวนวิชาตามหลักสตูรของคณะที่สมัคร 
เข้าศกึษา โดยจะต้องดวูันเวลาสอบอย่าใหซ้้ าซ้อนกัน (รหัสวิชาต้องเปน็ 7 หลัก) 

3.  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน 24 หนว่ยกติ  ในกรณขีอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ 
ไม่เกนิ 30 หนว่ยกิต และถ้ามีกระบวนวชิาที่วนัและเวลาสอบตรงกนั ใหน้ักศกึษาเข้าห้องสอบซ้ าซ้อน โดยไม่
ต้องเขียนค าร้อง 

4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดงันี้         
4.1 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 
4.2 สมุดแถบรหัสกระบวนวชิา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค 
4.3 บัตรประจ าตวันกัศึกษา 

 5. นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณีย์ มีเอกสารดงันี้ 
     5.1 แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ตดัจากหน้า 3 และ 4) กรอกรายละเอียด 
ครบถ้วน ชดัเจน ทั้ง 2 หน้า และตดิแถบรหัสกระบวนวชิา (Barcode) ที่ลงทะเบียนเรียน ลงในช่องทีก่ าหนด 
ระบุจ านวนหน่วยกิต ทุกกระบวนวชิา 
     5.2 ไปรษณีย์ธนาณัติจ านวนเงนิค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน หากช าระไม่ครบจะถูกตัดกระบวน
วิชาสดุท้ายขึน้ไปตามล าดับ 
     5.3 ซองเปล่าตดิแสตมป ์“จ่าหน้าซองถึงตวันักศึกษาเอง” ให้ละเอียดชัดเจน ส าหรับสง่
ใบเสร็จรับเงนิการลงทะเบียนเรียนให้นกัศึกษา 
 6.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนทาง INTERNET ให้อ่านรายละเอียดวธิีการลงทะเบยีนเรียนทาง 
เว็ปไซด์ WWW.IREGIS.RU.AC.TH 
  

 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) และสมดุแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค  
มีจ าหน่ายที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง หรือ นักศกึษาสามารถพิมพ์แถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) 
จากเว็ปไซดข์องมหาวิทยาลัย 
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วันเวลาสอบ คณะนิติศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส 5001...-  5101...  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557        
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

ส. 13 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ENG1002(3) LIS1003(1) LAW2008(2) LAW3001(3) LAW4004(3)  

    LAW4012(3)       
               

  13.00 - 15.30 LAW2004(3) LAW2007(3) LAW3005(3) LAW3008(3) LAW4003(3)  

    LAW4006(3) PSY1001(3) THA1003(3)     
               

อา. 14 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 HIS1001(3) LAW1001(2) LAW1003(3) LAW2003(3) LAW2011(2)  

    LAW3002(2) LAW4013(3)      
               

  13.00 - 15.30 BIO2202(3) LAW2001(3) LAW3003(3) LAW3009(3) LAW3035(3)  

   POL1100(3) POL1101(3)      
               

ส. 20 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 LAW2002(3) LAW3004(2) LAW3012(3) LAW3038(3) LAW4011(2)  
              

  13.00 - 15.30 LAW2009(2) LAW2010(2) LAW3010(2) LAW3033(3) MCS1100(3)  

    MCS2100(3) SCI1003(3) THA1001(3)     
               

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 LAW1002(2) LAW2005(2) LAW2006(3) LAW2012(2) LAW3011(2)  

    LAW4017(3) SOC1003(3)      
               

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) LAW2013(2) LAW3006(3) LAW3007(3) LAW3054(3)  

    LAW4007(2) RAM1000(0)      
               

      
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จการศึกษา 
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วันเวลาสอบ คณะนิติศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส 5201...-  5701...  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557         
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

ส. 13 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ENG1002(3) LIS1003(1) LAW2008(2) LAW3001(3) LAW4004(3)  

    LAW4008(2)       
               

  13.00 - 15.30 LAW2004(3) LAW2007(3) LAW3005(3) LAW3008(3) LAW4003(3)  

    LAW4006(3) PSY1001(3) THA1003(3)     
               

อา. 14 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 HIS1001(3) LAW1001(2) LAW1003(3) LAW2003(3) LAW2011(2)  

    LAW3002(2) LAW4001(2)      
               

  13.00 - 15.30 BIO2202(3) LAW2001(3) **LAW2032(3) LAW3003(3) LAW3009(3)  

   LAW4010(2) POL1100(3)     
               

ส. 20 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 LAW2002(3) LAW3004(2) LAW3012(3) LAW3038(3) LAW4009(2)  
               

  13.00 - 15.30 LAW2009(2) LAW2010(2) LAW3010(2) LAW3033(3) SCI1003(3)  

    THA1001(3)       
               

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 LAW1002(2) LAW2005(2) LAW2006(3) LAW2012(2) LAW3011(2)  

    LAW4005(2) SOC1003(3)      
               

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) LAW2013(2) LAW3006(3) LAW3007(3) LAW4002(2)  

    LAW4007(2) RAM1000(0)      
               

 
  วิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน และการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ   
  จ านวน 6 หน่วยกิต 
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จการศึกษา 
** ให้นักศึกษาใช้กระบวนวิชา LAW2032 แทน LAW3041 
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วันเวลาสอบ คณะบรหิารธุรกิจ ส าหรับนักศึกษารหัส 5002...-  5102...  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557      
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

ส. 13 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ACC2134(3) BUS3103(3) BUS3104(3) ENG1002(3) FIN2203(3)  

    LIS1003(1) MGT4207(3) MGT3402(3)    
              

  13.00 - 15.30 HRM3206(3) MGT2101(3) MGT2102(3) MGT3102(3) MGT4206(3)  

   MGT3409(3) PSY1001(3) THA1003(3)     
               

อา. 14 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ECO1101(3) ENG2001(3) HIS1003(3) HRM2101(3) MCS3301(3)  

    MGT3203(3) MGT3204(3)     
               

  13.00 - 15.30 FIN2101(3) MGT3404(3) MGT4209(3) MTH1104(3) POL1101(3)  

               

ส. 20 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ECO1102(3) ENG2002(3) HRM3207(3) LAW3015(3) MGT3403(3)  
  MKT2101(3) PHI1003(3)     
        

  13.00 - 15.30 ACC1101(3) INT1004(3) MGT3301(3) MGT4006(3) MGT4007(3)  

    STA2003(3) STA2016(3)      
               

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ACC1102(3) MTH1103(3)     

              

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) LAW2015(3) MGT1001(3) MGT2202(3) RAM1000(0)  

               
      
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จการศึกษา 
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วันเวลาสอบ คณะบริหารธุรกิจ ส าหรับนักศึกษารหัส 5202...-  5702...  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557      
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

ส. 13 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ACC2134(3) APR2101(3) ENG1002(3) **LIS1001(2) **LIS1003(1)  

    MGT3402(3) MGT3408(3) MGT4207(3)    
               

  13.00 - 15.30 MGT2101(3) MGT2102(3) MGT3102(3) MGT3409(3) MGT4206(3)  

    PSY1001(3) THA1003(3)      
               

อา. 14 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ECO1101(3) ENG2001(3) HIS1003(3) HRM2101(3) MGT3203(3)  

    MGT3204(3) **MGT4208(3)     
               

  13.00 - 15.30 FIN2101(3) MGT3404(3) MGT3405(3) MGT4209(3) POL1101(3)  

               

ส. 20 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ECO1102(3) ENG2002(3) HPR1001(1) MGT3205(3) MGT3403(3)  
  MKT2101(3)      
        

  13.00 - 15.30 ACC1101(3) INT1004(3) MGT3101(3) MGT3301(3) MGT3401(3)  

    STA2016(3)       
               

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ACC1102(3) **APR3107(3) MGT2201(3) **MTH1003(3) **MTH1103(3)  

               

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) LAW2015(3) MGT1001(3) MGT2202(3) MGT4004(3)  

   RAM1000(0)      

               
      
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จการศึกษา 
** กระบวนวิชา LIS1003 APR3107  MTH1103 ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 
** กระบวนวิชา LIS1001 MGT4208 MTH1003 ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 
 
 
 



10 
วันเวลาสอบ คณะมนุษยศาสตร ์ส าหรับนักศึกษารหัส 5003...-  5103...  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557    
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

ส. 13 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ANT1013(3) ANT4078(3) ART1003(3) ENG1002(3) LIS1003(1)  

   MCS2106(3) MCS2603(3) MCS4201(3)     
               

  13.00 - 15.30 MCS2203(3) MCS3104(3) MCS4603(3) PSY1001(3) SOC4074(3)  

    SOC4083(3)       
               

อา. 14 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ENG2001(3) HIS1001(3) MCS2200(3) MCS2201(3) MCS3301(3)  

    STA1003(3)        
               

  13.00 - 15.30 MCS1400(3) MCS4106(3) POL1100(3) POL1101(3) SOC2043(3)  

               

ส. 20 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ENG2002(3) HIS1201(3) MCS1300(3) MCS3300(3) PHI1000(3)  

  SOC2091(3)      
               

  13.00 - 15.30 LAW1004(3) MCS1100(3) MCS2100(3) MCS3309(3) SCI1003(3)  

    SOC2065(3) SOC4077(3) THA1001(3)     
               

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ANT3057(3) MCS3100(3) MCS3204(3) SOC1003(3)   

               

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) MCS1101(3) MCS3205(3) MGT2202(3) RAM1000(0)  

    SOC2033(3) THA1002(3)      
               

      
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 



11 
วันเวลาสอบ คณะมนุษยศาสตร์/คณะสื่อสารมวลชน ส าหรับนักศึกษารหัส 5203...-  5754...  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557       
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

ส. 13 ม.ิย. 2558 09.00 - 11.30 ART1003 (2) ENG1002(3) LIS1001(2) MCS2106(3) MCS2603(3)  

    MCS4103(3)                     
               

  13.00 - 15.30 MCS2108(3) MCS3104(3) MCS4304(3) PSY1001(3)   

               

อา. 14 ม.ิย.2558 09.00 - 11.30 ENG2001(3) HIS1001(3) MCS2200(3) MCS2201(3) MCS3301(3)  

    MCS4403(3)        
               

  13.00 - 15.30 GAS2802 (2) MCS1400(3) MCS3206(3) MCS4106(3)   

               

ส. 20 ม.ิย. 2558 09.00 - 11.30 ENG2002(3) HIS1201(3) MCS1300(3) PHI1003(3)          
               

  13.00 - 15.30 MCS1100(3) MCS2100(3) MCS3403(3) SCI1003(3) THA1001(3)  

               

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 MCS3100(3) MCS3208(3) SOC1003(3)           

               

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) MCS1101(3) MCS3400(3) RAM1000(0) 
  

THA1002(3)  

               
กลุ่มวิชาโท ให้เลือกเรียนจาก 1.สาขากฎหมาย 2.สาขาการจัดการ 3.สาขารัฐศาสตร์ เพียงสาขาเดียว  
1) นักศึกษาที่จะเรียนวิชาโทสาขากฎหมาย สามารถเลือกเรียนในรหัสวิชา LAW กระบวนวิชาใดก็ได้ จ านวนรวม  
    24 หน่วยกิต 
2) นักศึกษาที่ประสงค์จะเรยีนวิชาโทสาขาการจัดการ มีเกณฑ์ก าหนดดังนี้ 
    วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต  ได้แก่วิชา MGT1001 และ MGT2101 
    วิชาโทเลือก 18 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนในรหัสวิชา MGT กระบวนวิชาใดก็ได้จ านวนรวม 18 หน่วยกิต 
3) นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโทสาขารัฐศาสตร์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรหัสวิชา POL จ านวนรวม  
    24 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน และการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ  
 จ านวน 15 หน่วยกิต 
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชาRAM1000 ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จ  
  การศึกษา 



12 
วันเวลาสอบ คณะรัฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส 5006..-  5106... 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557       
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต) 

ส. 13 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ENG1002(3) LIS1003(1) LAW2008(2) LAW3001(3) POL3301(3) 
    POL4100(3) POL4350(3)      
  13.00 - 15.30 LAW2007(3) LAW3008(3) LAW4003(3) POL2103(3) POL2203(3) 
    PSY1001(3) THA1003(3)       
       

อา. 14 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ECO1003(3) ENG2001(3) HIS1003(3) POL2301(3) POL4348(3) 
    STA1003(3)         
  13.00 - 15.30 POL1100(3) POL1101(3) POL2102(3) POL2300(3) POL3329(3) 
    POL4128(3) POL4312(3)       
       

ส. 20 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ENG2002(3) LAW3012(3) PHI1003(3) POL3300(3) POL3316(3) 
    POL3330(3)         
  13.00 - 15.30 LAW1004(3) POL2100(3) POL2302(3) POL4349(3) SOC4077(3) 
       

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 LAW2005(2) LAW2006(3) LAW3011(2) POL3302(3) POL3311(3) 
    POL4310(3) SOC1003(3)      

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) LAW3006(3) POL2200(3) POL2303(3) POL3313(3) 
    RAM1000(0)        
       

 
* กลุ่มวิชาโท กรณียังสอบหมวดวิชาโทกฎหมายไม่ครบ 18 หน่วยกิต สามารถเปลี่ยนวิชาโทเป็นสาขาอ่ืนได้     
   ดังนี้ - สาขาสื่อสารมวลชน (เฉพาะหมวดวิชา MCS ทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่) รวม 18 หน่วยกิต 
         - สาขาบริหารทั่วไป (เฉพาะหมวดวิชา MGT ทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่) รวม 18 หน่วยกิต 
         - สาขาการบริหารธุรกิจ (เลือกวิชาใด ๆ จากหมวดวิชา ACC, ARR, MGT, HRM, FIN, MKT ทั้งหลักสูตรเก่า  
           และหลักสูตรใหม่) รวม 18 หน่วยกิต 
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 



13 
วันเวลาสอบ คณะรัฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส 5206...-  5706...  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  
วันที่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

ส. 13 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ENG1002(3)  LIS1003(1) POL3301(3) POL4100(3) POL4350(3)  

              

  13.00 - 15.30 LAW4003(3) POL2103(3) POL2203(3) PSY1001(3) THA1003(3)  

              

อา. 14 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 ECO1003(3) ENG2001(3) HIS1003(3) POL2301(3) POL4348(3)  

    STA1003(3)        
               

  13.00 - 15.30 POL1100(3) POL1101(3)  POL2102(3) POL2300 (3) POL3329(3)  

   POL4128(3) POL4312(3)     
        

ส. 20 มิ.ย. 2558 09.00 - 11.30 ENG2002(3) LAW3012(3) PHI1003(3) POL3300(3) POL3316(3)  
  POL3330(3)      
               

  13.00 - 15.30 LAW1004(3) POL2100(3) POL2302(3) POL4349(3)   

              

อา. 21 มิ.ย.2558 09.00 - 11.30 POL3302(3) POL3311(3) POL4310(3) SOC1003(3)   

              

  13.00 - 15.30 ENG1001(3) POL2200(3) POL2303(3) POL3313(3) RAM1000(0)  

              
     
* กลุ่มวิชาโท ให้เลือกเรียนจาก 1.สาขากฎหมาย 2.สาขาการจัดการ 3.สาขาสื่อสารมวลชน เพียงสาขาเดียว 
  จ านวน 18 หน่วยกิต 
* กลุ่มวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนและการสอบ ณ สาขา 
  วิทยบริการฯ จ านวน 6 หน่วยกิต 
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 



14 
การบอกเลิกกระบวนวิชาส าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

 
หลักเกณฑ์การบอกเลกิกระบวนวิชา 

1. เป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษายังไม่รู้ผลสอบของภาคที่ผา่นมา  เมือ่ลงทะเบียนเรียนซ้ าไว้ใน 
ภาคถัดไปแล้ว มารู้ผลสอบภายหลังวา่สอบผ่าน 
     2. นักศกึษาตอ้งด าเนนิการบอกเลิกกระบวนวชิาทีล่งซ้ าไว ้ ตามข้อ 1  ก่อนการสอบกระบวนวิชาที่
ต้องการบอกเลิก ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ าไวน้ั้น  

2.1 นักศึกษาที่สอบผา่นในภาค 1 ลงทะเบียนเรียนซ้ าไว้ในภาค 2 ของปกีารศึกษาเดียวกัน  
สามารถบอกเลิกกระบวนวชิาที่ลงซ้ าไว้ในภาค 2 ได้ กอ่นการสอบวิชานั้น ๆ 

2.2 นักศึกษาที่สอบผา่นในภาค 2 ลงทะเบียนเรียนซ้ าไว้ในภาคฤดูร้อนของปีการศกึษาเดียวกนั 
หรือลงไว้ในภาค 1 ของปีการศึกษาถัดไป สามารถบอกเลิกกระบวนวชิาที่ลงซ้ าไว้ในภาคฤดรู้อนของ 
ปีการศึกษาเดียวกันนั้น หรอืภาค 1 ในปีการศึกษาถัดไปได ้ ก่อนการสอบวิชานั้น ๆ 

2.3 นักศึกษาที่สอบผา่นในภาคฤดูรอ้น  ลงทะเบียนเรียนซ้ าไว้ในภาค 1 ปีการศึกษาถดัไป  
สามารถบอกเลิกกระบวนวชิาที่ลงซ้ าไว้ในภาค 1 ในปีการศึกษาถัดไปได ้ก่อนการสอบวิชาน้ัน ๆ 
 
หลักฐานและขั้นตอนการบอกเลิกกระบวนวชิา 
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะบอกเลิกกระบวนวิชา ต้องมีหลักฐานประกอบการบอกเลิก 
กระบวนวิชาดังนี ้

1. แบบใบค าร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษส าหรบันักศกึษาสว่นภูมิภาค (ม.ร.50/1) ซึ่งมี
อยู่ในคู่มือการลงทะเบียนเรยีนทุกภาคเรียน กรอกข้อความ พร้อมลงนาม  

2. ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิ (ม.ร.18) ภาคที่สอบผ่าน 1 ฉบบั 
3. ใบเสร็จรับเงนิฉบับจริงของภาคที่ลงซ้ าไว้พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ถา่ยส าเนาไว้เขา้สอบ 1 ฉบับ) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศกึษา และลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
5. ซองจดหมายตดิแสตมป์ เขยีนที่อยู่จ่าหน้าซองถึงตวันักศึกษาเองให้ชดัเจน เพ่ือส่งเอกสารที่

ด าเนินการแล้วคนืใหน้ักศกึษา 
6. น าเอกสารข้อ 1-5 ใส่ซอง สง่ถึง  
        หัวหน้าหน่วยบอกเลกิ-เพ่ิมกระบวนวิชา  
          อาคาร กงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1  
          มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
         หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
 

*ขอบอกเลิกกระบวนวิชาและรับเงินคืน นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอ านาจ 
พร้อมพยานผู้รับมอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของค ารอ้ง แล้วส่งกลับคืนหน่วยบอกเลกิ-เพ่ิมกระบวนวิชา * 
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แบบใบค าร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ 

ส าหรับนักศกึษาสว่นภูมิภาค 
เรียน   ผู้อ านวยการ สวป.       

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , น.ส.)….……………………………………………………….…รหัสประจ าตวั…………….………….……..…… 
ศูนย์สอบจังหวัด………..……………………ที่อยู่ปัจจบุันเลขที…่………..……หมู่ที่…....ถนน……..………..……ต าบล/............................
แขวง…..…………………..……….อ าเภอ/เขต….………….……………..…..จังหวัด………..……………………รหัสไปรษณีย…์…………….…..
โทร……………………………………..…….. 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอบอกเลิกกระบวนวิชาทีล่งทะเบียนเรียนในภาค…………...…/…………...……..…เพราะได้
ลงทะเบียนเรียนซ้ าไว้ซึ่งสอบผา่นแล้วในภาค….…..../…….……. ดังกระบวนวชิาต่อไปนี้(1)……………….…….(2)……………….…….  
(3)……………..……..…..(4)…………..…….…….….(5)……..………….……….(6)…..……..….….……… 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
      ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) 
    วันที…่…….เดือน………………พ.ศ………….. 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ สวป. และค าสัง่ 
  (1)  เรียน  ผวป.                                            (2)  เรียน  ผวป. 

     ฝท.ได้ตรวจสอบผลการศึกษา                                        เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติคนืเงิน ดังนี้ 
ภาค…..……/…….……….ปรากฎผลดังนี้                           1. ค่าหน่วยกิตจ านวน……..หน่วยกิตเป็นเงิน…..…..…บาท 
กระบวนวชิา           เกรด           ผู้ตรวจสอบ              2. ค่าธรรมเนียมการสอบ         เป็นเงิน………….….…บาท 
 ……………....…      ……………..      ………….…….….                                           รวมเป็นเงิน………...………..บาท 
 ………………....      ……………..      ……………….….. 
 ………………….      ……………..      …………………...                                                     
 ......................      ..................     ........................                      (นายสมยศ  ขวญัมงคล) 
            จึงเห็นควรให้บอกเลิกกระบวนวิชาดังกลา่ว                           รักษาราชการแทน 
ได้รวม..............หน่วยกิต จ านวน...........................บาท                   หัวหน้าฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรียน 
ค่าธรรมเนียมการสอบ   จ านวน……….………………บาท   (3)  ค าสั่ง          
                              รวม................................บาท             
        (ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ ฝท.           อนุมัติคืนเงินจ านวน…………………………….………บาท                                 
                                                                            (................................................................................) 
ให้นักศึกษาแนบและส่งเอกสารดังนี้                                                       
1. ใบค าร้อง (ม.ร.50/1) กรอกข้อความที่ด้านหนา้ 
    และด้านหลัง                                                
2. ส าเนาใบเสร็จรับเงนิภาคทีส่อบผ่าน 1 ฉบับ                                       (นายชนะ  เอ่ียมเกตุแก้ว)         
3. ใบเสร็จรับเงินภาคที่ลงซ้ าไว(้ฉบับจริง) พร้อม                                             นายทะเบียน 
   ส าเนา 1 ฉบับ                                                             ส านักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล 
4. ส าเนาบตัรประจ าตัวน.ศ. และลงนามส าเนาถูกต้อง  
   1 ฉบับ        
 
**  การบอกเลกิ-เพ่ิมกระบวนวิชาให้ด าเนินการได้กอ่นการสอบกระบวนวิชาน้ัน ๆ **        ม.ร.50/1   
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หนังสือมอบอ านาจ 

 
 ข้าพเจ้า (ชือ่-สกุล)................................................................รหัสประจ าตวั.......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.................................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................................................. 
ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต............................................................................. 
จังหวดั................................................รหัสไปรษณีย.์..............................โทรศัพท.์............................................ 
 ขอมอบอ านาจให้.....................................................................ต าแหน่ง................................................ 
ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน  ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  ในการด าเนนิการ 
บอกเลิกกระบวนวชิา และขอรับเงินคนื จ านวน.........................................................บาท  
(......................................................................)แทนข้าพเจ้า และการใดที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าการไป  
ให้ถือวา่ข้าพเจ้าไดก้ระท าดว้ยตวัเอง 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้มอบส าเนาบัตรประจ าตัวนักศกึษา ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว และ
ใบเสร็จรับเงนิลงทะเบียนเรยีนต้นฉบบั ภาค.............../.............................มาพร้อมนี ้
 
 

(ลงนาม)......................................................ผู้มอบอ านาจ 
                (.....................................................) 

(ลงนาม)......................................................พยานผูม้อบอ านาจ 
                (.....................................................) 

(ลงนาม).....................................................ผู้รบัมอบอ านาจ 
                         (.....................................................) 

(ลงนาม).....................................................พยานผูร้ับมอบอ านาจ 
                (....................................................) 
 
**  โปรดระบุ  สาขาที่ท าการไปรษณีย์ที่ต้องการรับเงิน 
     รบัไปรษณีย์ธนาณตัิ  ทีท่ าการไปรษณีย์.............................. 
     รหัสไปรษณีย์......................................... 
 
 
 
 
หนว่ยบอกเลิก – เพิ่มกระบวนวิชา 
โทร. 02 3108616 
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การกัษาสถานภาพนักศึกษา 

 สถานภาพการเปน็นกัศึกษามีก าหนด 8 ป ี(16 ภาคเรียนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบยีนเรียน
ต่อเนื่องกนัทุกภาคเรียนปกติ (ภาค 1 และภาค 2) หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนถือว่าขาดสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคนั้น จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคที่ไมไ่ดล้งทะเบียนเรียน 
 1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศกึษา นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได ้2 
ภาคการศึกษาปกต ิโดยไมต่อ้งตดิตอ่มหาวิทยาลัย(ภาคฤดูรอ้น หากไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือว่าขาด
สถานภาพนกัศึกษา) ส าหรบันักศกึษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2557 และภาค 2/2557 ซึ่งไมไ่ดช้ าระ
ค่ารักษาสถานภาพไว ้ปัจจบุันยังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2557 ได้ 
และจะขาดสถานภาพหากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2558 ระบบคอมพิวเตอร์จะตดัรายชื่อออกจาก
ฐานข้อมูลนักศกึษา 
 2. การช าระเงินค่ารกัษาสถานภาพนักศึกษา นกัศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติจะต้อง
ช าระเงินค่ารกัษาสถานภาพนักศึกษา ภาคละ 150.- บาท มีวธิีช าระเงินดังนี้ 
  2.1 ช าระนอกชว่งการลงทะเบียนเรียน เป็นการช าระรายภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยให้
เขียนช่องรายการคา่รักษาสถานภาพนกัศึกษาของแบบลงทะเบียนเรียน(ม.ร.34) สว่นภูมิภาคทางไปรษณีย์
เป็นจ านวนเงนิ 150.- บาท (1 ภาค)  หรือ 300.- บาท (2 ภาค)  ช าระเปน็ไปรษณียธ์นาณตัิ   สัง่จ่าย   
ม.รามค าแหง ปณฝ. รามค าแหง 10241 จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝา่ยจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป. 
ชั้น 6  ม.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิกรงุเทพฯ 10241 หรือช าระที่สาขาวิทยบริการฯทุกแห่งใน
วันเวลาราชการ 
  2.2 ช าระเงินพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรู้อน/2557 ทั้งทาง Internet  
ทางไปรษณีย ์ และที่สาขาวทิยบริการฯ 

การขอสอบซ้ าซ้อน 
คุณสมบัติ  
 1. เป็นผู้ทีข่อจบการศึกษาในภาคนี ้โดยเหลอืกระบวนวชิาที่ต้องลงทะเบียนเรียนไมเ่กิน 30 หนว่ย
กิต และไมน่ับรวมกระบวนวิชาที่ยังไม่ทราบผลการสอบที่ลงทะเบียนเรียนไวก้่อนภาคนี้ 
 2. กรณีที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกติไว้แต่ยังไม่ได้ช าระเงนิค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ ตอ้งช าระให้
ครบถ้วนภายในวนัที่ลงทะเบียนเรียนและขอสอบซ้ าซอ้นที่สาขาวิทยบริการฯ หรือทางไปรษณีย์ธนาณตัิ 
หลักเกณฑ ์
 1. ขอสอบซ้ าซ้อนได้สงูสุด 4 กระบวนวิชา ในวัน และคาบเวลาเดียวกนั โดยไม่ตอ้งเขียนค าร้อง 
 2. หากการแจ้งขอสอบซ้ าซอ้นไมเ่ปน็ไปตามคุณสมบัตทิี่ก าหนด จะตัดสิทธิ์การขอสอบซ้ าซ้อนออก
ให้เหลือไม่เกนิ 24 หนว่ยกติ พร้อมทั้งมีจดหมายแจ้งใหน้ักศึกษาทราบ 
 3. นักศกึษาที่ขอสอบซ้ าซอ้นแลว้ ห้ามย้ายศนูย์สอบโดยเด็ดขาด(มีปญัหาการจัดขอ้สอบ ห้องสอบ
ซ้ าซอ้นและคา่ใช้จ่ายของศนูย์สอบ) หากมีความจ าเปน็ต้องย้าย ให้เลือกสอบ 1 วิชาที่ศูนย์สอบใหม่ 
 
 
 
 

นักศึกษาที่มีรายการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาเดียวกันมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินลงทะเบียนเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะยึดรายการลงทะเบียนเรียนครั้งล่าสุดเท่านั้น กรณีที่ต้องการ
เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูล โปรดติดต่อ 02 3108626 
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                                                              ใบสั่งสื่อการสอน 
     ส านักวิทยบริการ                                         ประจ าภ 

                                                    ประจ าภาคการศึกษา........../................. 
รายละเอียดการสั่งสื่อการสอน 
1.ส าหรับนักศึกษาใหม่ ช าระค่าสื่อการสอนพร้อมค่าลงทะเบียนเรียน 
2.ส าหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไปให้ปฏิบัติดังนี้ 
    2.1 ค่าสื่อการสอนกระบวนวิชาละ 100 บาท 
    2.2 ธนาณัติค่าสื่อการสอนแยกต่างหากจากธนาณตัิค่าลงทะเบียนเรียน 
    2.3 ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    2.4 น าธนาณัติใส่ซอง จ่าหน้าถึง   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
     ส านักวิทยบริการ ตู้ปณ.1084 ปณฝ.รามค าแหง 
                                                            กรุงเทพมหานคร 10241 (โทร.02-3108120) 
ให้นักศึกษาเขียนรหสัวิชาที่นักศึกษาต้องการสั่งซื้อสื่อการสอนให้ถูกต้อง 

   กระบวนวิชา         
                                                             เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

ต ารา         
เอกสาร         

ซีด ี         
1. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ ให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง “มิเช่นนั้นอาจไม่ได้รับต ารา”   
2. ที่อยู่ ที่นักศึกษาแจ้ง “ควรเป็นที่อยู่ท่ีมีผู้รับพัสดุ” 
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ใหม่  ให้นักศึกษาแจ้งมายังส านกัวทิยบริการ  
4. นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลทาง www.ru.ac.th/oas 

 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ(............) 
ช่ือ-นามสกลุ.................................................................................... 
บ้านเลขท่ี...............................ถนน  ............................................... 
หมู่ที่ ........................ ...ต าบล......................................................... 
อ าเภอ................................... จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.......................................... 

 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา...................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ(............) 
ช่ือ-นามสกลุ....................................................................................... 
บ้านเลขท่ี...........................  ถนน ..................................................... 
หมู่ที่...........................ต าบล............................................................... 
อ าเภอ................................... จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................................. 

 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ(............) 
ช่ือ-นามสกลุ.................................................................................... 
บ้านเลขท่ี...............................  ถนน .............................................. 
หมู่ที่...............................ต าบล........................................................ 
อ าเภอ................................... จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.......................................... 

 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา...................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ(............) 
ช่ือ-นามสกลุ....................................................................................... 
บ้านเลขท่ี.............................. ถนน.....................................................  
หมู่ที่.......................ต าบล................................................................... 
อ าเภอ................................... จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................................. 

นักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาเก่า 
สั่งซื้อทางไปรษณีย ์

ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
สาขาวิทยบริการจังหวัด.............................. 
วันท่ีช าระเงิน 
ล าดับที ่
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ช่ือ-สกุล 
คณะ 
 

รับใบสั่งซื้อวันท่ี............/............../.............. 
ผู้จัดชุดสื่อการสอน...................................... 
ผู้ตรวจทาน/ผูบ้รรจุ..................................... 
ส่งของออกวันท่ี............../................/................. 
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สถานที่สอบไล่ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 

รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด สถานทีส่อบ หมายเลขโทรศัพท ์
01  เชียงใหม ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (TA) (053) 140244 – 6  
 ร.ร.พุทธโิสภน (PT) (053) 277609 
02  เชียงราย ร.ร.ด ารงราษฎร์สงเคราะห ์(DS) (053) 711450, 711470 
03  แพร ่ ร.ร.นารีรตัน ์(NR) (054) 511124, 522263 
04  พิษณุโลก ร.ร.พุทธชนิราชพิทยา (PR) (055) 304182 
05  นครสวรรค ์ ร.ร.นครสวรรค์ (NW) (056) 226014, 211151 
06  อุดรธาน ี ร.ร.สตรีราชินูทศิ (RN) (042) 244415 
07  นครพนม ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา (NS) (042) 517254 
08  ขอนแกน่ ร.ร.บ้านไผ ่(BP) (043) 272622 
09  สุรินทร ์ ร.ร.สิรนิธร (ST) (044) 511189 
10  นครราชสมีา ร.ร.สุขานารี (SN) (044) 242365 
11  ร้อยเอด็ ร.ร.พลาญชัยพิทยาคม (PC) (043) 513900, 515204 
12  อุบลราชธาน ี ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช (BJ) (045) 240684-5 ต่อ 142 
13  สุพรรณบุร ี ร.ร.กรรณสตูศึกษาลัย (KS) (035) 511125 
14  ราชบรุ ี ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห ์(RB) (032) 337039 

15  จันทบรุ ี ร.ร.ศรียานุสรณ์ (SS) (039) 311225, 350225 
16  ประจวบคีรีขนัธ ์ ร.ร.ประจวบวทิยาลัย (PW) (032) 611103, 602164 
17  สุราษฎรธ์าน ี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา (SR) (077) 272104 

18  นครศรธีรรมราช ร.ร.ศรีธรรมราชศกึษา (SM) (075) 356565 
  วิทยาลัยเทคนิคนครศรธีรรมราช (NT) (075) 356062 
19  ตรงั ร.ร.สภาราชิน ี(SP) (075) 218792, 210792 

20  สงขลา ร.ร.วรนารีเฉลิม (VC) (074) 314415, 311258 
21  เพชรบูรณ ์ สาขาวทิยบริการฯ เพชรบูรณ์ (NSB) (056) 718333, 718334 
22  ปราจนีบุร ี สาขาวทิยบริการฯ ปราจนีบรุี (PB) (037) 454096 

23  อุทัยธาน ี สาขาวทิยบริการฯ อุทัยธาน ี(UT) (056) 980567-9 
24  อ านาจเจริญ ร.ร.อ านาจเจริญ (AM) (045) 511959 
25  ชุมพร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา (SD) (077) 511014 
26  สุโขทัย สาขาวทิยบริการฯ สโุขทัย (SU) (055) 615346   
27  ศรีสะเกษ ร.ร.สตรีสิรเิกศ (SK) (045) 612868 
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รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด สถานทีส่อบ หมายเลขโทรศัพท ์

28  ลพบุร ี ร.ร.เทศบาล4 ระบบสาธิต       
  เทศบาลเมืองลพบรุี (DL) (036) 412525 
29  หนองบวัล าภ ู ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร (NP) (042) 312547 
30  นครปฐม ร.ร.นายร้อยต ารวจ (PA) (034) 325347 
32  ชัยภูมิ ร.ร.จัตรุัสวิทยาคาร (CK)           (044) 851164 
33  สกลนคร ร.ร.มธัยมวานรนวิาส (WN) (042) 791664 
34  บุรีรมัย ์ วิทยาลัยเทคนิคบรุีรมัย์ (BT) (044) 611079 
35  สระแก้ว ร.ร.เทศบาลบา้นกิโลสอง (KL) (037) 231711 

36  กาญจนบุร ี ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก (BC) (034) 581235 
37  น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน (TN) (054) 710962 ต่อ 302 
38  อุตรดติถ ์ ร.ร.อตุรดิตถ์ดรุณี (UN) (055) 411105  
39  พังงา ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา (TW)     (076) 484956 

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
 หลักเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 

1. ผู้มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

2. นักศึกษาต้องด าเนนิการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนเรียนจบครบหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษาปกต ิ

3. อัตราค่าธรรมเนียม กรณีปกติ เป็นเงิน 200 บาท  กรณพิีเศษ (หลงัเรียนจบครบหลกัสูตร)  
เป็นเงิน 500 บาท 

 วิธดี าเนินการย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวชิา 
1.  ขอรับแบบพิมพ์ค าขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา โดยเขียนจดหมายขอแบบพิมพ์ดังกล่าว  
     จ่าหน้าซองถึง หวัหน้าฝา่ยทะเบียนประวตัินกัศึกษา อาคาร สวป.ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
     แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240  พร้อมแนบซองเปล่าตดิตราไปรษณยีากร ราคา 3  

               บาท จ่าหนา้ซอง ชื่อ – สกุล ที่อยู่ของตนเองให้ชดัเจน หรือขอรับแบบพิมพ์ที่สาขาวิทยบริการฯ     
              ทุกแห่ง  หรือดาวน์โหลดค าขอได้ที่  http://Regis.ru.ac.th 
 2.  กรอกแบบค าขอฯ ใหค้รบถ้วนชดัเจน จัดสง่ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารดงันี้ 
     2.1 ส าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสดุ 
              2.2 ค่าธรรมเนียมเป็นธนาณัต ิสั่งจ่ายมหาวทิยาลัยรามค าแหง 
              2.3 ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมตดิตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท 
 3.  จัดสง่ค าขอฯ พร้อมเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.3 ถึงผูร้ับที่อยู่ตามขอ้ 1  
**  นักศึกษาเลือกลงทะเบยีนเรียนกระบวนวิชาของคณะที่ประสงค์จะย้ายไปก่อนได้ แล้วจึงมา
ด าเนินการย้ายคณะตามหลักเกณฑ์ในภายหลัง 

http://regis.ru.ac.th/
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นักศึกษาภูมิภาค มีปัญหาสอบถาม 

 
1. เรื่องการลงทะเบียนเรียน 
   02 3108610 , 02 3108616 

2. เรื่องการย้ายคณะและบตัรประจ าตวันักศึกษา 
    02 3108605 - 6 

3. เรื่องสัง่สื่อการสอน  
02 3108120 

4. เรื่องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   02 3108624 

5. เรื่องสถานที่สอบ  
   02 3108611 

6. เรื่องผลการสอบ  
    02 3108603 

7. เรื่องหนงัสือพิมพ์ข่าวรามค าแหง 
   02 3108045 – 7  

8. สาขาวิทยบรกิารฯ จ.แพร่ 
    054 520580      

9. สาขาวิทยบรกิารฯ จ.นครพนม 
   042 571409 

10.สาขาวิทยบริการฯ จ.อ านาจเจรญิ 
    045 523515 – 6  

11.สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุร ี
    037 454096 

12.สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทยัธาน ี
    056 980567 – 9  

13.สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรธีรรมราช 
    075 378660 – 1, 075 378668 

14.สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย 
    055 615346      

15.สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแกน่ 
    043 274250 – 4  

16.สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรงั 
    075 501199      

17.สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรสีะเกษ 
    045 826067 – 8  

18.สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสมีา 
    044 249900 

19.สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุร ี
    036 414053 

20.สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ ์
    056 718333 – 4  

21.สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ 
    044 056061 – 3  

22.สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรรีัมย ์
    044 658052 

23.สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวล าภู 
    042 315952 – 9  

24.สาขาวิทยบริการฯ จ.เชยีงใหม ่
    053 226330 

25.สาขาวิทยบริการฯ จ.เชยีงราย 
    053 152082 

26.สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบรุ ี
    034 581009 

27.สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรนิทร ์
    044 558918 – 9  

28.สาขาวิทยบริการฯ จ.อุดรธาน ี
    042 219983 – 4  

29.สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา 
    074 251333 

30.สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา    
    076 428400     
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การขอจบการศึกษาของนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

1. นักศึกษาที่คาดวา่จะจบการศึกษาในแต่ละภาค จะตอ้งกาเครือ่งหมาย X ในช่อง ( )  
หน้าข้อความขอจบการศึกษาในภาคนี ้ในแบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) หรือ ม.ร.36 หาก
นักศึกษาไมไ่ดแ้จ้งตามที่ก าหนดให้แจง้ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน ภายในวันสดุท้ายของการสอบ 
โดยไม่ต้องเสียค่าปรบั แตถ่า้พ้นก าหนดจะต้องช าระค่าปรับ ภาคเรียนละ 300 บาท 

2. นักศึกษาทราบผลสอบผา่นทุกกระบวนวชิาตามหลักสูตรของคณะแล้ว ให้เขียนรายละเอียดในค า 
ร้องแจง้จบครบหลักสตูร นกัศึกษาสว่นภูมิภาค (หน้า 23) ส่งไปยงัคณะที่ส าเร็จการศึกษา 

3. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมตัริายชื่อเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ส านักบริการทางวิชาการและ 
ทดสอบประเมินผล จะแจ้งรายละเอียดการส าเร็จการศกึษา ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทราบ 

4. หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัตริายชื่อและไดร้ับแจ้งรายละเอียดการส าเร็จการศกึษาแล้ว ให้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ยื่นแบบค าขอหนังสือส าคัญรับรองปรญิญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) และแบบยื่น
ขอ TRANSCRIPT ที่ส าเร็จการศกึษา ของนักศกึษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.49.1.1) โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี ้

4.1 กรอกแบบยืน่ค าขอหนังสอืส าคัญรบัรองปรญิญาและขึน้ทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) ตาม 
รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน พรอ้มแนบหลักฐาน 

4.1.1 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ค่าขึน้ทะเบียนบัณฑิต 400 บาท 
4.1.2 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ค่าหนังสือส าคัญใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 20 บาท 
4.1.3 รูปถ่ายสวมครุยปริญญา ม.ร. คณะที่ส าเร็จการศึกษา ขนาด 4X6 ซ.ม.(2”X2.1/2”) 

จ านวน 2 รูป 
4.1.4 บัตรประจ าตวันกัศึกษา (ฉบบัจริง) กรณบีัตรหายให้แนบใบแจ้งความบัตรหายดว้ย 
4.1.5 ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จ่าหนา้ซองถึงตนเอง 
4.1.6 น าเอกสารทัง้หมดใส่ซองตดิแสตมป์ให้เรียบรอ้ย จ่าหน้าซอง ส่งถงึ 
             หัวหน้าฝา่ยหนงัสือส าคัญ 
  ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมนิผล 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10241 

4.2 กรอกแบบยืน่ขอ TRANSCRIPT ที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ตาม 
รายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ถูกต้องครบถ้วน พรอ้มแนบหลักฐาน 

4.2.1 ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 70 บาท โดยซื้อตัว๋แลกเงนิ หรอื 
ไปรษณียธ์นาณตัิ สัง่จ่ายในนาม หวัหน้าฝ่ายประมวลและรับรองผลการศกึษา สวป. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง       

4.2.2 น าแบบยื่นขอพร้อมค่าธรรมเนียมใส่ซองตดิแสตมป์ให้เรยีบร้อย จ่าหนา้ซองถึง 
      หัวหน้าฝา่ยประมวลและรับรองผลการศกึษา 
 ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมนิผล 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ 
 กรุงเทพฯ 10241 
 



23 
ค าร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

คณะ........................................ 
 

วันที่..........เดอืน..............................พ.ศ................ 
 
เรื่อง  แจ้งจบครบหลักสตูร 
 
เรียน  คณบดีคณะ.............................. 
 
 ข้าพเจ้า................................................................รหัสประจ าตวั........................................................... 

(เขียนค าน าหน้านาม ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง มียศให้เขียนยศเต็ม) 
ที่อยูท่ี่ติดต่อได้สะดวก  บา้นเลขที่.........................หมู่.............ถนน.........................ต าบล................................. 
อ าเภอ.............................................จังหวดั................................................รหัสไปรษณีย์................................... 
โทรศัพท.์.................................................... 
 ด้วยขา้พเจ้าศึกษาในคณะ...............................................สาขาวชิา........................................................ 
สอบไล่ได้ครบหลักสตูรชัน้ปริญญาตรีในภาค..................ปีการศึกษา...........................ขอให้คณะฯ ด าเนนิการ 
เสนอรายชื่อเพื่อสภามหาวทิยาลัยอนุมตัิต่อไป 
 

                              ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                              (ลงชื่อ)................................................นักศึกษา 
 

หลักฐานประกอบค าร้อง                                                  นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา                                            (   )  จบปกติ 
2. ส าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 3 ภาคสุดท้าย ระบุศูนยส์อบ        (   )  8 ปีสมัครใหม่ / หมดสถานภาพ        
   (ภาคที่จบและภาคก่อนท่ีจะจบการศึกษา)                              (   )  PRE-DEGREE 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป                                       (   )  ปริญญาที่ 2 (ปริญญาแรกจาก ม.รามค าแหง) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                           (   )  เทียบโอนอนุปริญญาจาก ม.รามค าแหง 
5. ส าเนาเปลี่ยนช่ือ –สกุล, ยศ (ถ้ามี) ต้องด าเนินการเปลีย่น            (   )  เทียบโอนอนุปริญญาตา่งสถาบัน 
    ให้เรียบร้อยก่อนยื่นค าร้องแจ้งจบ                                       (   )  เทียบโอนปรญิญาตรีตา่งสถาบัน 
6. ส าหรับนักศึกษาคณะนติิศาสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมายจ่าหน้า       (   )  โอน 2 สิทธ์ิ 
   ซองถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป ์เพื่อจะได้แจ้งผลการขอจบ           (   )  นายร้อยต ารวจ 
   หลักสูตรฯ ให้ทราบ                                                         (   )  รอค าสั่งแต่งตัง้ยศ “ว่าท่ีร้อยตร”ี 
7. ส าเนาข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จาก www.ru.ac.th 
 
หมายเหตุ  ให้ส่งค าร้องนี้ไปที่คณะที่สังกัด 
 
 



 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2557 
 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ ให้น าคู่มือน้ี สมดุลงทะเบยีนเรยีน(ม.ร.36) แถบรหัสกระบวน

วิชา และบตัรประจ าตัวนักศึกษา ไปดว้ยทกุครั้ง 
 วันสุดท้ายของการลงทะเบยีนเรียนทางไปรษณีย์  คือ วันท่ี  10  เมษายน  2558   
 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ระหว่าง  วันท่ี  17 – 23  เมษายน  2558              
 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ ระหว่าง วันท่ี  2 - 4  พฤษภาคม 2558 
 กรณลีงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ จะส่งใบเสร็จรับเงนิให้นักศึกษา ภายใน 30 วนั หลังจากวัน

สุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ์
 หากนักศกึษาลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณียช์ าระเงินค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ ไม่ครบ จะตัด 

กระบวนวิชาสดุท้ายตามล าดับ 
 

สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2557     
 นักศึกษาจะต้องไปลงทะเบยีนสอบซ่อมที่สาขาวิทยบรกิารฯ 23 แห่ง คือ เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  

อุดรธานี  นครพนม  ขอนแก่น  สุรินทร์  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  ตรัง  เพชรบูรณ์  
ปราจีนบุรี  อุทัยธานี  อ านาจเจริญ  สุโขทัย  ศรสีะเกษ  ลพบุรี  หนองบัวล าภู  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
กาญจนบุรี  สงขลา  และพังงา  ในวันท่ี  8 – 9 สิงหาคม 2558 เทา่นั้น  
(ไมร่ับลงทะเบียนทางไปรษณีย์) 

 
-   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  พับครึ่ง-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

                                    
 ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล                                                            
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  แขวงหัวหมาก                                                                              
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                       

   
เรียน                                                                                                                                                                                                                       

                                                    

                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
   ใบอนุญาตเลขท่ี 2 / 2521 
       ไปรษณีย์รามค าแหง 

เหตุขัดข้องที่น าจ่ายผู้รับไมไ่ด ้
 
1.จ่าหน้าไม่ชัดเจน 
2.ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า 
3.ไม่ยอมรับ 
4.ไม่มผีู้รับตามจ่าหนา้ 
5.ไม่มารับตามก าหนด 
6.เลิกกิจการ 
7.ย้ายไม่ทราบท่ีอยู่ใหม ่
8.อื่น ๆ 
 
ลงช่ือ ………………………. 

 



 


