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ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค 
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค  1  ปีการศึกษา  2559 

จ.  22  ก.พ. 2559 – จ.  4  ก.ค. 2559     จ ำหน่ำยใบสมคัรนกัศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค  
ที่สำขำวทิยบริกำรฯ (เวน้วนัหยดุตรงกบัเทศกำลสงกรำนต)์            

จ.  22  ก.พ. 2559 – อ. 31 พ.ค. 2559       จ ำหน่ำยใบสมคัรนกัศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำคทำงไปรษณีย ์
จ.  22  ก.พ. 2559 – ศ. 17 มิ.ย. 2559       รับสมคัรและลงทะเบียนเรียนนกัศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค 
                                                         ทำงไปรษณีย ์(เฉพำะประเภทไม่เทียบโอนหน่วยกิต) 
จ.  14  มี.ค. 2559 – จ.  4  ก.ค. 2559         รับสมคัรนกัศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำคทำง INTERNET          
     (เฉพำะผูท้ี่ไม่ใชสิ้ทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต) 
ส.  4   มิ.ย. 2559 – อ.  7  มิ.ย. 2559         รับสมคัรและลงทะเบียนเรียนนกัศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค 
                                                         และนกัศึกษำเทียบโอนหน่วยกิต ที่สำขำวทิยบริกำรฯ  
     (คร้ังที่ 1) 
ส. 25  มิ.ย. 2559 – จ.  4  ก.ค. 2559         รับสมคัรและลงทะเบียนเรียนนกัศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค 
                                                         และนกัศึกษำเทียบโอนหน่วยกิต ที่สำขำวทิยบริกำรฯ  
     (คร้ังที่ 2) 
อ.  5  ก.ค. 2559                               ปฐมนิเทศนกัศึกษำใหม่ผำ่นดำวเทียม             
                                                          

ภาค  1  ปีการศึกษา  2559 
ส. 18 มิ.ย. 2559 – จ.  20  มิ.ย. 2559         ลงทะเบียนเรียนนกัศึกษำเก่ำส่วนภูมิภำค          
                                                         ที่สำขำวทิยบริกำรฯ  
ศ. 24 มิ.ย. 2559 – ศ.  29  ก.ค. 2559         ลงทะเบียนเรียนนกัศึกษำเก่ำส่วนภูมิภำคทำงไปรษณีย ์
จ.  1  ส.ค. 2559 – พ.  24  ส.ค. 2559         ลงทะเบียนเรียนนกัศึกษำเก่ำ ภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2559 
     ทำง INTERNET 
พ.  6  ก.ค. 2559 – อ.  27  ก.ย. 2559         บรรยำยทำงไกลผำ่นดำวเทียม                    
ส.  9  ก.ค. 2559 – อำ.  6  พ.ย. 2559         บรรยำยสรุปทีส่ำขำวทิยบริกำรฯ                   
ส. 27 ส.ค. 2559 – อำ. 28  ส.ค. 2559        ลงทะเบียนสอบซ่อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน/2558  
              ทีส่ำขำวทิยบริกำรฯ                                                                                                         
ส.  1  ต.ค. 2559 – อำ.  2  ต.ค. 2559       
ส.  8  ต.ค. 2559 – อำ.  9  ต.ค. 2559    
ส. 12 พ.ย. 2559 – อำ. 13  พ.ย. 2559          
ส. 19 พ.ย. 2559 – อำ. 20  พ.ย. 2559    
จ. 21 พ.ย. 2559              วนัส ำเร็จกำรศึกษำและปิดภำคเรียน 

      วนัสอบซ่อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน/2558               
 
       วนัสอบไล่ของภำค 1/2559               
 



3 

แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) 
ส่วนภูมภิาค (ทางไปรษณย์ี) 

                                                                          ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี B...............C..................... 
| ลงทะเบียนเรียน ภำค............ปีกำรศึกษำ................ 
| รหสัศูนยส์อบ                  จงัหวดั........................ 
| 
| ช่ือ – สกุล.........................................................รหสัประจ ำตวั   
| 
|          ขอจบกำรศึกษำในภำคน้ี (ใหก้ำเคร่ืองหมำย X) 
| 
| กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ติดแถบรหสักระบวนวชิำ (Barcode) ลงในช่องที่ก  ำหนด และระบุจ  ำนวน  
| หน่วยกิตใหค้รบทุกกระบวนวิชำ  
| 1.                                       2.                                       3. 
|                                         
|                              
|                    ...................หน่วยกิต                          …..............หน่วยกิต                     ……..............หน่วยกิต 
| 
|4.                                        5.                                       6. 
| 
| 
|                    ...................หน่วยกิต                          …..............หน่วยกิต                     ……..............หน่วยกิต 
|  
|7.                                        8.                                       9. 
| 
| 
|                    ...................หน่วยกิต                          …..............หน่วยกิต                     ……..............หน่วยกิต 
|  
|10.                                     11.                                     12. 
| 
|   
|                    ...................หน่วยกิต                          …..............หน่วยกิต                     ……..............หน่วยกิต     
|                                                                                                           รวม..............วชิำ.....................หน่วยกิต 

* ตัดตามรอยปรุ  
ม.ร.34                                                                                                             พลิก                                                         
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การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน                                                                              
                                                                                                                                 
1.  ค่ำลงทะเบียนเรียน...................หน่วยกิต     X 50   บำท    =    ……………………...….บำท 
2.  ค่ำบ  ำรุงภำคปกติ  ตั้งแต่ รหัส 57 เป็นตน้ไป   =  300  บำท   =    ……………….….…..…บำท 
     รหสั 52 – 56 และ Pre-degree ทุกรหสั     =  150  บำท    =    …………………………บำท 
3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ...........วชิำ  X   60   บำท                 =    ….………………….…..บำท 
4.  ค่ำสมำชิก น.ส.พ. ข่ำวรำมค ำแหง  ภำคละ  100  บำท          =    ….….…….100……..….บำท  
     (ภำค 1 และภำค 2 น.ศ.ต้องช าระทุกคน) 
5.  ค่ำรักษำสถำนภำพ..........ภำค  ภำคละ  150  บำท         =    …………………..…..…บำท 
      (กรณี ภำค 1, 2 ที่ผำ่นมำไม่ไดล้งทะเบียนเรียน) 
                                                          รวมทั้งส้ิน       =    ……………………..…..บำท 
* นกัศึกษำทุกคนตอ้งช ำระเงินรำยกำรที่ 1, 2, 3, 4 
* หำกนกัศึกษำช ำระเงินไม่ครบ จะตดัวชิำสุดทำ้ยตำมล ำดบั 
 

สถานที่ติดต่อ    ที่อยูปั่จจุบนัที่ติดต่อสะดวก 
ช่ือ –สกุล .............................................................................................................................. 
บำ้นเลขที่ ..........................หมู่ที่ ....................ซอย ................................................................ 
ถนน ...............................................................ต  ำบล .............................................................. 
อ ำเภอ .............................................................จงัหวดั ........................................................... 
รหสัไปรษณีย.์................................................โทรศพัท ์........................................................ 
 
เอกสำรกำรลงทะเบียนเรียนที่ตอ้งส่งทำงไปรษณีย ์ มีดงัน้ี (กรณีนกัศึกษำลงทะเบียนเรียนทำงไปรษณีย)์ 
1.  แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภำค (ม.ร.34)  กรอกขอ้ควำมสมบูรณ์และติดแถบรหสักระบวนวชิำ 
2.  ไปรษณียธ์นำณัติค่ำลงทะเบียนเรียน  สั่งจ่ำยในนำมมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
3.  ซองเปล่ำติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองให้ชัดเจน ส ำหรับส่งใบเสร็จรับเงินใหน้กัศึกษำ 
** น ำเอกสำรทั้ง 3 อยำ่ง ขำ้งตน้ ใส่ซองจดหมำย ติดแสตมป์ จ่ำหนำ้ซองถึง 
  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับริกำรทำงวชิำกำรและทดสอบประเมินผล  

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 ตู ้ป.ณ.1028  ปณฝ.รำมค ำแหง 
 กรุงเทพฯ 10241          
 

 *นักศึกษาต้องแจ้งทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ โดยโหลดแบบฟอร์มจากเว็ปไซด์ 
ของมหาวิทยาลยั หรือ เขียนรายละเอียด พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ส่งที่ ตู้ป.ณ.1028 
ปณฝ.รามค าแหง กรุงเทพฯ 10241  
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ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 
 

 เพือ่ใหก้ำรปฏิบตัิงำนลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษำด ำเนินไปดว้ยควำมเรียบร้อย นกัศึกษำ 
ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. นกัศึกษำจะตอ้งลงทะเบียนเรียนภำยในเวลำที่มหำวทิยำลยัก ำหนด คือ 
1.1 ส.18 มิ.ย. 59 – จ. 20 มิ.ย. 59    ลงทะเบียนเรียนที่สำขำวทิยบริกำรฯ 23 แห่ง       
1.2 ศ.24 มิ.ย. 59 – ศ. 29 ก.ค. 59    ลงทะเบียนเรียนทำงไปรษณีย ์               
1.3 จ.  1 ส.ค. 59 – พ. 24 ส.ค. 59    ลงทะเบียนเรียนทำง INTERNET         

2.  กระบวนวชิำที่ลงทะเบียนเรียน ตอ้งเป็นกระบวนวชิำตำมหลกัสูตรของคณะที่สมคัร 
เขำ้ศึกษำ โดยจะตอ้งดูวนัเวลำสอบอยำ่ใหซ้ ้ ำซอ้นกนั (รหสัวิชำตอ้งเป็น 7 หลกั) 

3.  ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ในกรณีขอจบกำรศึกษำ ลงทะเบียนเรียนได ้
ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถำ้มีกระบวนวชิำที่วนัและเวลำสอบตรงกนั ใหน้กัศึกษำเขำ้หอ้งสอบซ ้ ำซอ้น โดยไม่ตอ้ง
เขียนค ำร้อง 

4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดงันี้         
4.1 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 
4.2 สมุดแถบรหัสกระบวนวชิำ (ม.ร.37) ส่วนภูมิภำค 
4.3 บตัรประจ ำตวันกัศึกษำ 

 5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณย์ี มีเอกสารดังนี้ 
     5.1 แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภำค (ตดัจำกหนำ้ 3 และ 4) กรอกรำยละเอียด ครบถว้น 
ชดัเจน ทั้ง 2 หนำ้ และติดแถบรหสักระบวนวชิำ (Barcode) ที่ลงทะเบียนเรียน ลงในช่องที่ก  ำหนด ระบุจ  ำนวน
หน่วยกิต ทุกกระบวนวชิำ 
     5.2 ไปรษณียธ์นำณัติจ  ำนวนเงินค่ำลงทะเบียนเรียนครบถว้น หำกช ำระไม่ครบจะถูกตดักระบวนวชิำ
สุดทำ้ยขึ้นไปตำมล ำดบั 
     5.3 ซองเปล่ำติดแสตมป์ “จ่ำหนำ้ซองถึงตวันกัศึกษำเอง” ใหล้ะเอียดชดัเจน ส ำหรับส่งใบเสร็จรับเงิน
กำรลงทะเบียนเรียนใหน้กัศึกษำ 
 6.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ใหอ่้ำนรำยละเอียดวธีิกำรลงทะเบียนเรียนทำง 
เวป็ไซด ์WWW.IREGIS.RU.AC.TH 
  

 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค  
มีจ าหน่ายทีส่าขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง หรือ นักศึกษาสามารถพิมพ์แถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) จากเว็ป
ไซด์ของมหาวิทยาลยั www.fis.ru.ac.th/misservice 
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วนัเวลาสอบ คณะนิติศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส 5201...-  5801...  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559         

วันที ่ เวลา กระบวนวิชา  (หน่วยกิต)  

 09.00 - 11.30 ENG1002(3) LIS1003(1) LAW2008(2) LAW3001(3) LAW4004(3)  

    LAW4008(2)       
 ส.12 พ.ย. 2559              

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

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

 09.00 - 11.30 HIS1001(3) LAW1001(2) LAW1003(3) LAW2003(3) LAW2011(2)  

    LAW3002(2) LAW4001(2)      
อา.13 พ.ย.2559              

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

   LAW4010(2) POL1100(3)      
               

 09.00 - 11.30 LAW2002(3) LAW3004(2) LAW3012(3) LAW3038(3) LAW4009(2)  
 ส.19 พ.ย. 2559              

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

    THA1001(3)       
               

 09.00 - 11.30 LAW1002(2) LAW2005(2) LAW2006(3) LAW2012(2) LAW3011(2)  

    LAW4005(2) SOC1003(3)      
อา.20 พ.ย. 2559              

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

    LAW4007(2) RAM1000(0)      
               

    
วชิาเลอืกเสรี ให้นกัศึกษำเลือกวิชำท่ีเปิดให้มีกำรเรียนกำรสอบ ณ สำขำวิทยบริกำรฯ จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
-  ให้นกัศึกษำดูกระบวนวิชำท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรและแผนก ำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ 
   ส่วนภูมิภำค ปีกำรศึกษำท่ีสมคัรเขำ้ศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรียน 
-  มีบรรยำยในชั้นเรียนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น 
-  วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมติั สภำมหำวิทยำลยั ก  ำหนดให้เป็นวิชำบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต 
   แต่จะตอ้งสอบผำ่นจึงจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
* ให้นกัศึกษำใชก้ระบวนวิชำ LAW2032 แทน LAW3041 
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วนัเวลาสอบ คณะบริหารธุรกจิ ส าหรับนักศึกษารหัส 5202.. – 5802.. 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

วันที ่ เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 
 

 
ส.12 พ.ย. 2559 

 
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)  

 
 
 

อำ.13 พ.ย. 2559 

 
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.19 พ.ย. 2559 

 

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) 

 
 

อำ.20 พ.ย. 2559 

 

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) 

 

- ให้นกัศึกษำดูกระบวนวิชำท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรและแผนก ำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ 
  ส่วนภูมิภำค ปีกำรศึกษำท่ีสมคัรเขำ้ศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรียน 
- มีบรรยำยในชั้นเรียนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น 
- วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมติั สภำมหำวิทยำลยั ก  ำหนดให้เป็นวิชำบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต 
  แต่จะตอ้งสอบผำ่นจึงจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
* กระบวนวชิา LIS1001 MGT4208 MTH1003 ส าหรับผู้ทีส่มคัรเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2558 
** กระบวนวชิา LIS1003 APR3107 MTH1103 ส าหรับผู้ทีส่มคัรเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 
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วนัเวลาสอบ คณะมนุษยศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา รหัส 5203..-5503.. และ 
คณะส่ือสารมวลชน ส าหรับนักศึกษา รหัส 5654... – 5754... 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 
 

วันที ่ เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 
 

 
 

ส.12 พ.ย. 2559 

 

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)     
               

 

 
 

อำ.13 พ.ย. 2559 

 

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.19 พ.ย. 2559 

 

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) 
 

 
อำ.20 พ.ย. 2559 

 

09.00-11.30 
 

MCS3100(3)  MCS3208(3)  SOC1003(3) 
 

  

13.00-15.30 
 

ENG1001(3)  MCS1101(3)  MCS3400(3)  RAM1000(3)  THA1002(3) 
 

 
-  ให้นกัศึกษำดูกระบวนวิชำท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรและแผนก ำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ 
   ส่วนภูมิภำค ปีกำรศึกษำท่ีสมคัรเขำ้ศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรียน 
-  มีบรรยำยในชั้นเรียนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น 
-  วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมติั สภำมหำวิทยำลยั ก  ำหนดให้เป็นวิชำบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต 
   แต่จะตอ้งสอบผำ่นจึงจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
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วนัเวลาสอบ คณะส่ือสารมวลชน ส าหรับนักศึกษา รหัส 5854...  
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

 

วันที ่ เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 

 
ส.12 พ.ย. 2559 

09.00-11.30 ART1003(2)  ENG1002(3)  LIS1001(2)  MCS2160(3)  MCS2162(3) 
MCS4160(3)   

 13.00-15.30 MCS2170(3)  MCS2390(3)  MCS3152(3)  MCS3190(3)   

 
อำ.13 พ.ย. 2559 

09.00-11.30 ENG2001(3)  HIS1001(3)  MCS1250(3)  MCS2260(3)  MCS3380(3) 
MCS4481(3)                         

 13.00-15.30 GAS2802(2)  MCS1450(3)  MCS3281(3)  MCS4170(3)  POL1100(3)                       

ส.19 พ.ย. 2559 
09.00-11.30 ENG2002(3)  HIS1201(3)  MCS1350(3)   PHI1003(3) 

 13.00-15.30 MCS1150(3)  MCS2150(3)  MCS3460(3)  SCI1003(3)  THA1001(3) 

 
อำ.20 พ.ย.2559 

09.00-11.30 MCS3151(3)  MCS4151(3)  SOC1003(3) 

 13.00-15.30 ENG1001(3)  MCS1151(3)  MCS2460(3)  RAM1000(3)  THA1002(3) 

 
    กลุ่มวชิาโท  ให้เลือกเรียนจำก 1.สำขำกฎหมำย 2.สำขำกำรจดักำร 3.สำขำรัฐศำสตร์ เพียงสำขำเดียว 
1) วชิาโทสาขากฎหมาย สำมำรถเลือกเรียนในรหัสวิชำ LAW กระบวนวิชำใดก็ได ้จ  ำนวนรวม 21 หน่วยกิต 
2) วชิาโทสาขาการจัดการ เรียนวิชำโทรบงัคบั 6 หน่วยกิต คือ MGT1001 และ MGT1002 และเลือกในรหัสวิชำ  
     MGT 15 หน่วยกิต 
3) วชิาโทสาขารัฐศาสตร์ เลือกเรียนในรหัสวิชำ POL จ  ำนวนรวม 21 หน่วยกิต 
    กลุ่มวชิาเลอืกเสรี  ให้นกัศึกษำเลือกกระบวนวิชำ MCS4901  MCS4902  MCS4903  MCS4904   
    และวิชำเลือกเสรีอ่ืน ๆ ตำมเง่ือนไข โดยตอ้งติดต่อคณะก่อนลงทะเบียนเรียน   
 
* ให้นกัศึกษำดูกระบวนวิชำท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรและแผนก ำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ 
  ส่วนภูมิภำค ปีกำรศึกษำท่ีสมคัรเขำ้ศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรียน 
* มีบรรยำยในชั้นเรียนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น 
* วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมติั สภำมหำวิทยำลยั ก  ำหนดให้เป็นวิชำบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต 
  แต่จะตอ้งสอบผำ่นจึงจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
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วนัเวลาสอบ คณะรัฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส 5206.. – 5806.. 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

วันที ่ เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 
 

 
ส.12 พ.ย. 2559 

 

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)          
               

 

 
อำ.13 พ.ย. 2559 

 

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.19 พ.ย. 2559 

 

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)     
 

 
อำ.20 พ.ย. 2559 

 

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)   
 

 
* กลุ่มวชิาโท ให้เลือกเรียนจำก 1.สำขำกฎหมำย 2.สำขำบริหำรทัว่ไป 3.สำขำส่ือสำรมวลชนเพียงสำขำเดียว 
  จ  ำนวน 18 หน่วยกิต 
* กลุ่มวชิาเลอืกเสรี ให้นกัศึกษำเลือกกระบวนวิชำท่ีเปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
* ให้นกัศึกษำดูกระบวนวิชำท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรและแผนก ำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ 
  ส่วนภูมิภำค ปีกำรศึกษำท่ีสมคัรเขำ้ศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรียน 
* มีบรรยำยในชั้นเรียนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น 
* วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมติั สภำมหำวิทยำลยั ก  ำหนดให้เป็นวิชำบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต 
  แต่จะตอ้งสอบผำ่นจึงจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
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การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 สถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำมีก ำหนด 8 ปี (16 ภำคเรียนปกติ) โดยจะตอ้งลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองกนั
ทุกภำคเรียนปกติ (ภำค 1 และภำค 2) หำกไม่ไดล้งทะเบียนเรียนถือวำ่ขำดสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำในภำคนั้น 
จะตอ้งช ำระค่ำรักษำสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำในภำคที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน 
 1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นกัศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองกนัได ้ 
2 ภำคกำรศึกษำปกติ โดยไม่ตอ้งติดต่อมหำวทิยำลยั (ภำคฤดูร้อน หำกไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือวำ่ขำดสถำนภำพ
นกัศึกษำ) ส ำหรับนกัศึกษำที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ภำค 1/2558 และภำค 2/2558 ซ่ึงไม่ไดช้ ำระค่ำรักษำ
สถำนภำพไว ้ปัจจุบนัยงัไม่หมดสถำนภำพนกัศึกษำ สำมำรถลงทะเบียนเรียน ภำค 1/2559 ได ้และจะขำด
สถำนภำพหำกไม่ลงทะเบียนเรียน ภำค 1/2559 ระบบคอมพวิเตอร์จะตดัรำยช่ือออกจำกฐำนขอ้มูลนกัศึกษำ 
 2. การช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา นกัศึกษำไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในภำคปกติจะตอ้งช ำระเงิน
ค่ำรักษำสถำนภำพนกัศึกษำ ภำคละ 150.- บำท มีวธีิช ำระเงินดงัน้ี 
  2.1 ช ำระนอกช่วงกำรลงทะเบียนเรียน เป็นกำรช ำระรำยภำคที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนโดยใหเ้ขียน
ช่องรำยกำรค่ำรักษำสถำนภำพนกัศึกษำของแบบลงทะเบียนเรียน(ม.ร.34) ส่วนภูมิภำคทำงไปรษณียเ์ป็นจ ำนวน
เงิน 150.- บำท (1 ภำค)  หรือ 300.- บำท (2 ภำค)  ช ำระเป็นไปรษณียธ์นำณัติ   สัง่จ่ำย   
ม.รำมค ำแหง ปณฝ.รำมค ำแหง 10241 จ่ำหนำ้ซองถึง หวัหนำ้ฝ่ำยจดัตำรำงสอนและลงทะเบียนเรียน สวป. ชั้น 6  
ม.รำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10241 หรือช ำระที่สำขำวทิยบริกำรฯทุกแห่ง 
ในวนัเวลำรำชกำร 
  2.2 ช ำระเงินพร้อมกบักำรลงทะเบียนเรียนในภำค 1/2559 ทั้งทำง Internet ทำงไปรษณีย ์ และที่
สำขำวทิยบริกำรฯ 

การขอสอบซ ้าซ้อน 
คุณสมบัติ  
 1. เป็นผูท้ี่ขอจบกำรศึกษำในภำคน้ี โดยเหลือกระบวนวชิำที่ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 30  
หน่วยกิต และไม่นบัรวมกระบวนวชิำที่ยงัไม่ทรำบผลกำรสอบที่ลงทะเบียนเรียนไวก่้อนภำคน้ี 
 2. กรณีที่ใชสิ้ทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตไวแ้ต่ยงัไม่ไดช้ ำระเงินค่ำเทียบโอนส่วนที่เหลือ ตอ้งช ำระให้
ครบถว้นภำยในวนัที่ลงทะเบียนเรียนและขอสอบซ ้ ำซอ้นที่สำขำวทิยบริกำรฯ หรือทำงไปรษณียธ์นำณัติ 
หลักเกณฑ์ 
 1. ขอสอบซ ้ ำซอ้นไดสู้งสุด 4 กระบวนวชิำ ในวนั และคำบเวลำเดียวกนั โดยไม่ตอ้งเขียนค ำร้อง 
 2. หำกกำรแจง้ขอสอบซ ้ ำซอ้นไม่เป็นไปตำมคุณสมบติัที่ก  ำหนด จะตดัสิทธ์ิกำรขอสอบซ ้ ำซอ้นออกให้
เหลือไม่เกิน 24 หน่วยกิต พร้อมทั้งมีจดหมำยแจง้ใหน้กัศึกษำทรำบ 
 3. นกัศึกษำที่ขอสอบซ ้ ำซอ้นแลว้ หำ้มยำ้ยศูนยส์อบโดยเด็ดขำด(มีปัญหำกำรจดัขอ้สอบ หอ้งสอบ
ซ ้ ำซอ้นและค่ำใชจ่้ำยของศูนยส์อบ) หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งยำ้ย ใหเ้ลือกสอบ 1 วชิำที่ศูนยส์อบใหม่ 
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นักศึกษาทีม่รีายการลงทะเบียนมากกว่า 1 คร้ัง ในภาคการศึกษาเดียวกนัมหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินลงทะเบียน
เรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะยดึรายการลงทะเบียนเรียนคร้ังล่าสุดเท่าน้ัน กรณทีีต้่องการเพิ่มเตมิ หรือแก้ไขข้อมูล โปรด
ตดิต่อ 02 3108626 
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การบอกเลกิกระบวนวชิาส าหรับนักศึกษาส่วนภูมภิาค 

 

หลักเกณฑ์การบอกเลกิกระบวนวิชา 
1. เป็นกระบวนวชิำที่นกัศึกษำยงัไม่รู้ผลสอบของภำคที่ผำ่นมำ  เม่ือลงทะเบียนเรียนซ ้ ำไวใ้น 

ภำคถดัไป  แลว้มำรู้ผลสอบภำยหลงัวำ่สอบผำ่น 
     2. นกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรบอกเลิกกระบวนวชิำที่ลงซ ้ ำไว ้ ตำมขอ้ 1  ก่อนกำรสอบกระบวนวชิำที่ตอ้งกำร
บอกเลิก ภำยในภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนซ ้ ำไวน้ั้น  

2.1 นกัศึกษำที่สอบผำ่นในภำค 1 ลงทะเบียนเรียนซ ้ ำไวใ้นภำค 2 ของปีกำรศึกษำเดียวกนั  
สำมำรถบอกเลิกกระบวนวชิำที่ลงซ ้ ำไวใ้นภำค 2 ได ้ก่อนการสอบวิชาน้ัน ๆ 

2.2 นกัศึกษำที่สอบผำ่นในภำค 2 ลงทะเบียนเรียนซ ้ ำไวใ้นภำคฤดูร้อนของปีกำรศึกษำเดียวกนั 
หรือลงไวใ้นภำค 1 ของปีกำรศึกษำถดัไป สำมำรถบอกเลิกกระบวนวชิำที่ลงซ ้ ำไวใ้นภำคฤดูร้อนของ 
ปีกำรศึกษำเดียวกนันั้น หรือภำค 1 ในปีกำรศึกษำถดัไปได ้ ก่อนการสอบวิชาน้ัน ๆ 

2.3 นกัศึกษำที่สอบผำ่นในภำคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนซ ้ ำไวใ้นภำค 1 ปีกำรศึกษำถดัไป  
สำมำรถบอกเลิกกระบวนวชิำที่ลงซ ้ ำไวใ้นภำค 1 ในปีกำรศึกษำถดัไปได ้ก่อนการสอบวิชาน้ัน ๆ 
 
หลักฐานและขั้นตอนการบอกเลิกกระบวนวิชา 
 นกัศึกษำที่มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกกระบวนวชิำ ตอ้งมีหลกัฐำนประกอบกำรบอกเลิก 
กระบวนวชิำดงัน้ี 

1. แบบใบค ำร้องขอบอกเลิกกระบวนวชิำกรณีพเิศษส ำหรับนกัศึกษำส่วนภูมิภำค (ม.ร.50/1)  
     ซ่ึงมีอยูใ่นคู่มือกำรลงทะเบียนเรียนทุกภำคเรียน กรอกขอ้ควำม พร้อมลงนำม  
2. ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ภำคที่สอบผำ่น 1 ฉบบั 
3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของภำคที่ลงซ ้ ำไวพ้ร้อมส ำเนำ 1 ฉบบั (ถ่ำยส ำเนำไวเ้ขำ้สอบ 1 ฉบบั) 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวันกัศึกษำ และลงนำมส ำเนำถูกตอ้ง 1 ฉบบั 
5. ซองจดหมำยติดแสตมป์ เขียนที่อยูจ่่ำหนำ้ซองถึงตวันกัศึกษำเองใหช้ดัเจน เพือ่ส่งเอกสำรที่

ด ำเนินกำรแลว้คืนใหน้กัศึกษำ 
6. น ำเอกสำรขอ้ 1-5 ใส่ซอง ส่งถึง  

หัวหน้าหน่วยบอกเลกิ-เพิ่มกระบวนวิชา 
อาคาร สวป. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

 
*ขอบอกเลิกกระบวนวิชาและรับเงินคนื นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอ านาจ 

พร้อมพยานผู้มอบอ านาจ ซ่ึงอยู่ด้านหลังของค าร้อง แล้วส่งกลับคนืงานบอกเลกิ-เพิ่มกระบวนวิชา* 
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ใบค าร้องมหาวทิยาลัยรามค าแหง 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค 
 

                วนัท่ี ...........เดือน.........................พ.ศ................... 
เร่ือง   ขอรับเงินคืน หรือขอสับเปล่ียนกระบวนวิชำ 
เรียน   ผูอ้  ำนวยกำร  สวป. 
 ขำ้พเจำ้.....................................................................….....รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ.............................................................. 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี......….........หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย..................…........ถนน....................…..............ต ำบล/แขวง......…….................... 
อ ำเภอ/เขต.....................................จงัหวดั......................….............รหัสไปรษณีย.์...............…........โทรศพัท.์......…........................ 
 ดว้ยขำ้พเจำ้เป็นนกัศึกษำส่วนภูมิภำค   ภำค...................ปีกำรศึกษำ..........…......มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย      หน้าข้อทีม่ีความประสงค์จะด าเนินการ   ข้อใดข้อหน่ึง 
     1.   ขอบอกเลิกกระบวนวิชำกรณีลงทะเบียนเรียนผดิหลกัสูตร หรือลงทะเบียนเรียนซ ้ำกบักระบวนวิชำท่ีเทียบโอนได ้ดงัน้ี 
   บอกเลิกกระบวนวิชำ...............................................................................................................รวมจ ำนวน.........หน่วยกิต 
   โดยขอสับเปล่ียนวิชำเป็น.............................................................................................. แทน รวมจ ำนวน.........หน่วยกิต 
     2.    ขอบอกเลิกและรับเงินคืนกระบวนวิชำ............................................................................................................................. 
     3.    ขอบอกเพ่ิมกระบวนวิชำ...................................................................................................................................................  
     ช ำระเงินเพ่ิม   ขอรับเงินคืน 
   จ  ำนวนหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บำท                                                                         เป็นเงิน........................................บำท 
   ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จ ำนวน..................วิชำ ๆ ละ 60.- บำท                           เป็นเงิน........................................บำท 
                                                                             รวมเป็นเงิน..................................บำท 
   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมติั 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

       (ลงช่ือ)................….................................................................... 
                (................….................................................................... ) 

ควำมเห็นของเจำ้หนำ้ท่ี ค ำสั่ง 
1.  เรียน ผูอ้  ำนวยกำร สวป. 2.  อนุมติัให้ด ำเนินกำร 
            เพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมติั    
  ให้สับเปล่ียนกระบวนวิชำ   ให้สับเปล่ียนกระบวนวิชำตำมเสนอ 
  คืนเงิน  จ  ำนวน.............................................บำท   คืนเงิน จ ำนวน………………….บำท 

    ช ำระเงินเพ่ิม  จ  ำนวน...................................บำท (...............................................................................) 
  

ข้อปฏิบัต ิ ให้นักศึกษำแนบและส่งเอกสำร ดงัน้ี 
   1. กรอกขอ้ควำมพร้อมลงนำมในแบบใบค ำร้องให้ครบถว้นทั้งดำ้นหน้ำและดำ้นหลงั 
   2. ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง (ม.ร. 18) พร้อมส ำเนำ 1 ฉบบั (และให้ถ่ำยส ำเนำอีก 1 ฉบบั เพื่อใชเ้ขำ้สอบ) 
   3. ส ำเนำหนังสือที่คณะแจง้ลงทะเบียนเรียนซ ้ำกบัวชิำที่เทียบโอนได ้1 ฉบบั   
   4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวันักศึกษำ 1 ฉบบั และรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
   5. ซองจดหมำยติดแสตมป์ เขียนทีอ่ยู่จ่ำหน้ำซองถึงนักศึกษำให้ชดัเจน 
   6. น ำเอกสำร ขอ้ 1-5 ใส่ซองส่งไปยงัหัวหน้ำหน่วยบอกเลิก-เพิม่กระบวนวชิำ ฝ่ำยจดัตำรำงสอนและลงทะเบียนเรียน อำคำรกงไกรลำศ     
       (KLB) ชั้น 1 มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง หัวหมำก บำงกะปิ กทม.1024 (หากท่านส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถด าเนินการได้) 
** กรณีที่ต้องการเปลี่ยนส่ือการสอนเน่ืองจากการสับเปลี่ยนกระบวนวิชา ให้ติดต่อ สนง.ประสานสาขาวิทยบริการฯ โทร.02310812 

ฝท. 
รับที่........…….....……..... 
วนัที่.......…………........... 
เวลำ..…………................. 
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หนงัสือมอบอ ำนำจ 
 
 ขำ้พเจำ้ (ช่ือ- สกุล) ..................................................................................รหัสประจ ำตวั........…...................................... 
 ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี......................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย..........................................ต ำบล/แขวง..........….........…....................... 
อ ำเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์................................... 
 ขอมอบหมำยอ ำนำจให้ .....................................................................................................................................................  
ต ำแหน่ง.........................................................ฝ่ำยจดัตำรำงสอนและลงทะเบียนเรียน ส ำนกับริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล     
ในกำรด ำเนินกำรบอกเลิกกระบวนวิชำ และขอรับเงินคืน จ ำนวน..........................บำท (...........................................................................)  
แทนขำ้พเจำ้ และกำรใดท่ีรับมอบอ ำนำจไดก้ระท ำกำรไป ให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำดว้ยตนเอง 
 พร้อมน้ี ข้ำพเจำ้ได้มอบ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
ต้นฉบบั ภำค................./.................มำพร้อมน้ี 
 
     (ลงนำม)............................................ .......ผูม้อบอ ำนำจ 
      (..................................................) 
 
     (ลงนำม)........................................... .......พยำนผูม้อบอ ำนำจ 
      (.................................................) 
 
     (ลงนำม)............................................... ..ผูรั้บมอบอ ำนำจ 
      (................................................) 
 
     (ลงนำม).......................................... ......พยำนผูรั้บมอบอ ำนำจ 
      (................................................) 

 
 
โปรดระบุ  สาขาที่ท าการไปรษณย์ีที่ต้องการรับเงิน 
รับไปรษณย์ีธนาณติั  ที่ท าการไปรษณย์ี.............................. 
รหัสไปรษณย์ี......................................... 
 
 
 
 
หน่วยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชำ 
ตู ้ปณ.1028 ปณฝ.รำมค ำแหง 
กรุงเทพฯ 10241 
โทร. 02-3108616 
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                                                              ใบสั่งส่ือกำรสอน 
     ส ำนกัวิทยบริกำร                                         ประจ ำภ 

                                                    ประจ ำภำคกำรศึกษำ........../................. 
รายละเอยีดการส่ังส่ือการสอน 
1.ส าหรับนักศึกษาใหม่ ช าระค่าส่ือการสอนพร้อมค่าลงทะเบียนเรียน 
2.ส าหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที ่2 เป็นต้นไปให้ปฏบิัตดิังนี้ 
    2.1 ค่ำส่ือกำรสอนกระบวนวิชำละ 100 บำท 
    2.2 ธนำณติัค่ำส่ือกำรสอนแยกต่ำงหำกจำกธนำณติัค่ำลงทะเบียนเรียน 
    2.3 ธนำณติัสั่งจ่ำยในนำม มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
    2.4 น ำธนำณติัใส่ซอง จ่ำหนำ้ถึง   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
     ส ำนกัวิทยบริกำร ตูป้ณ.1084 ปณฝ.รำมค ำแหง 
                                                            กรุงเทพมหำนคร 10241 (โทร.02-3108120) 
ให้นกัศึกษำเขียนรหัสวิชำท่ีนกัศึกษำตอ้งกำรสั่งซ้ือส่ือกำรสอนให้ถูกตอ้ง 
   กระบวนวิชำ         

เฉพาะเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น 
ต ำรำ         
เอกสำร         
ซีดี         

1. ให้นักศึกษาเขียนช่ือ-ทีอ่ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทีส่ามารถ ตดิต่อได้ ให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง “มเิช่นน้ันอาจไม่ได้รับต ารา”   
2. ทีอ่ยู่ ทีนั่กศึกษาแจ้ง “ควรเป็นทีอ่ยู่ที่มผีู้รับพัสดุ” 
3. เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ใหม่  ให้นักศึกษาแจ้งมายงัส านักวทิยบริการ  
4. นักศึกษาสามารถตดิตามข่าวสารข้อมูลทาง www.ru.ac.th/oas 
รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ.................................................................  
รหัสศนูยส์อบ(............) 
ช่ือ-นำมสกุล....................................................................... ........... 
บำ้นเลขท่ี...............................ถนน .............................................. 
หมู่ท่ี ........................ ...ต ำบล........................................................ 
อ ำเภอ................................... จงัหวดั............................................. 
รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์..................................... 

รหัสประจ ำตวันกัศึกษ.....................................................................  
รหัสศนูยส์อบ(............) 
ช่ือ-นำมสกุล.....................................................................................  
บำ้นเลขท่ี...........................  ถนน ................................................... 
หมู่ท่ี...........................ต ำบล............................................................. 
อ ำเภอ................................... จงัหวดั................................................ 
รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศพัท......................................... 

รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ................................................................. 
รหัสศนูยส์อบ(............) 
ช่ือ-นำมสกุล..................................................................................  
บำ้นเลขท่ี...............................  ถนน ........................................... 
หมู่ท่ี...............................ต ำบล.................................................... 
อ ำเภอ................................... จงัหวดั............................................ 
รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์..................................... 

รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ....................................................................  
รหัสศนูยส์อบ(............) 
ช่ือ-นำมสกุล.....................................................................................  
บำ้นเลขท่ี.............................. ถนน..................................................  
หมู่ท่ี.......................ต ำบล................................................................. 
อ ำเภอ................................... จงัหวดั............................................... 
รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์........................................ 

นกัศึกษำใหม่ 
นกัศึกษำเก่ำ 
สัง่ซ้ือทำงไปรษณีย ์

ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน 
สำขำวทิยบริกำรจงัหวดั.............................. 
วนัที่ช  ำระเงิน 
ล ำดบัที่ 
รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 
ช่ือ-สกุล 
คณะ 
 
รับใบส่ังซ้ือวนัที่............/............../.............. 
ผูจ้ดัชุดส่ือกำรสอน...................................... 
ผูต้รวจทำน/ผูบ้รรจุ..................................... 
ส่งของออกวนัที.่............/............./.............. 
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สถานที่สอบไล่ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 
รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด สถานที่สอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

01  เชียงใหม่ วทิยำลยัเทคโนโลยเีอเชีย (TA) (053) 140244 – 6  

  ร.ร.พทุธิโศภน (PT) (053) 277609 
02  เชียงรำย ร.ร.ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ (DS) (053) 711450, 711470 

03  แพร่ ร.ร.นำรีรัตน์ (NR) (054) 511124, 522263 

04  พษิณุโลก ร.ร.พทุธชินรำชพทิยำ (PR) (055) 304182 

05  นครสวรรค์ ร.ร.นครสวรรค ์(NW) (056) 226014, 211151 
06  อุดรธำนี สถำบนักำรพลศึกษำ (ED)     (042) 223593 

07  นครพนม ร.ร.นำแกสำมคัคีวทิยำ (NS) (042) 571254 

08  ขอนแก่น สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ขอนแก่น (RK) (043) 306106 - 7 

09  สุรินทร์ ร.ร.สิรินธร (ST) (044) 511189 
10  นครรำชสีมำ ร.ร.สุขำนำรี (SN) (044) 242365 

11  ร้อยเอด็ ร.ร.พลำญชยัพทิยำคม (PC) (043) 513900, 515204 

12  อุบลรำชธำนี ร.ร.เบญ็จะมะมหำรำช (BJ) (045) 240684-5 ต่อ 142 

13  สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศึกษำลยั (KS) (035) 511125 
14  รำชบุรี ร.ร.รำชโบริกำนุเครำะห์ (RB) (032) 337039 

15  จนัทบุรี ร.ร.ศรียำนุสรณ์ (SS) (039) 311225, 350225 

16  ประจวบคีรีขนัธ์ ร.ร.ประจวบวทิยำลยั (PW) (032) 611103, 602164 

17  สุรำษฎร์ธำนี ร.ร.สุรำษฎร์พทิยำ (SR) (077) 272104 
18  นครศรีธรรมรำช ร.ร.ศรีธรรมรำชศึกษำ (SM) (075) 356565 

  วทิยำลยัเทคนิคนครศรีธรรมรำช (NT) (075) 356062 

19  ตรัง ร.ร.สภำรำชินี (SP) (075) 218792, 210792 

20  สงขลำ ร.ร.วรนำรีเฉลิม (VC) (074) 314415, 311258 
21  เพชรบรูณ์ สำขำวทิยบริกำรฯ จ.เพชรบรูณ์ (NSB) (056) 718333, 718334 

22  ปรำจีนบุรี สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ปรำจีนบุรี (PB) (037) 454096 
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รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด สถานที่สอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

23  อุทยัธำนี สำขำวทิยบริกำรฯ จ.อุทยัธำนี (UT) (056) 980567-9 

24  อ ำนำจเจริญ สำขำวทิยบริกำรฯ จ.อ ำนำจเจริญ (AM) (045) 523515, 525961 

25  ชุมพร ร.ร.สอำดเผดิมวทิยำ (SD) (077) 511014 

26  สุโขทยั   สำขำวทิยบริกำรฯ จ.สุโขทยั (SU) (055) 615346 

27  ศรีสะเกษ ร.ร.สตรีสิริเกศ (SK) (045) 612868 

28  ลพบุรี ร.ร.เทศบำล4 ระบบสำธิต       

  เทศบำลเมืองลพบุรี (DL) (036) 412525 

29  หนองบวัล ำภู ร.ร.หนองบวัพทิยำคำร (NP) (042) 312547 

30  นครปฐม ร.ร.นำยร้อยต ำรวจ (PA) (034) 325347 

32  ชยัภมิู ร.ร.จตุัรัสวทิยำคำร (CK)           (044) 851164 

33  สกลนคร ร.ร.มธัยมวำนรนิวำส (WN) (042) 791664 
34  บุรีรัมย ์ วทิยำลยัเทคนิคบุรีรัมย ์(BT) (044) 611079 

35  สระแกว้ ร.ร.เทศบำลบำ้นกิโลสอง (KL) (037) 231711 

36  กำญจนบุรี ร.ร.บ่อพลอยรัชดำภิเษก (BC) (034) 581235 

37  น่ำน วทิยำลยัเทคนิคน่ำน (TN) (054) 710962 ต่อ 302 

38  อุตรดิตถ ์ ร.ร.อุตรดิตถด์รุณี (UN) (055) 411105  

39  พงังำ ร.ร.ทำ้ยเหมืองวทิยำ (TW)     (076) 484956 

40  เลย ร.ร.เทศบำล5 บำ้นหนองผกักำ้ม (TB) (042) 812385 
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นักศึกษาภูมภิาค มปัีญหาสอบถาม 
1. เร่ืองกำรลงทะเบียนเรียน 
   02 3108610 , 02 3108616 

2. เร่ืองกำรยำ้ยคณะและบตัรประจ ำตวันกัศึกษำ 
    02 3108605 – 6 

3. เร่ืองสัง่ส่ือกำรสอน  
02 3108120 

4. เร่ืองกำรสมคัรเขำ้เป็นนกัศึกษำ 
   02 3108624 

5. เร่ืองสถำนที่สอบ  
   02 3108611 

6. เร่ืองผลกำรสอบ  
    02 3108603 

7. เร่ืองหนงัสือพมิพข์่ำวรำมค ำแหง 
   02 3108045 – 7 

8. สำขำวทิยบริกำรฯ จ.แพร่ 
    054 520580      

9. สำขำวทิยบริกำรฯ จ.นครพนม 
   042 571409 

10.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.อ ำนำจเจริญ 
    045 523515 – 6  

11.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ปรำจีนบุรี 
    037 454096 

12.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.อุทยัธำนี 
    056 980567 – 9  

13.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.นครศรีธรรมรำช 
    075 378660 – 1, 075 378668 

14.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.สุโขทยั 
    055 615346      

15.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ขอนแก่น 
    043 274250 – 4  

16.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ตรัง 
    075 501199      

17.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ศรีสะเกษ 
    045 826067 – 8  

18.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.นครรำชสีมำ 
    044 249900 

19.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ลพบุรี 
    036 414053 

20.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.เพชรบูรณ์ 
    056 718333 – 4  

21.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.ชยัภูมิ 
    044 056061 – 3  

22.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.บุรีรัมย ์
    044 658052 

23.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.หนองบวัล ำภู 
    042 315952 – 9  

24.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.เชียงใหม่ 
    053 226330 

25.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.เชียงรำย 
    053 152082 

26.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.กำญจนบุรี 
    034 581009 

27.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.สุรินทร์ 
    044 558918 – 9  

28.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.อุดรธำนี 
    042 219983 – 4  

29.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.สงขลำ 
    074 251333 

30.สำขำวทิยบริกำรฯ จ.พงังำ    
    076 428400     
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การย้ายคณะหรือเปลีย่นสาขาวชิา 
 

หลกัเกณฑก์ำรยำ้ยคณะและกำรเปล่ียนสำขำวชิำ 
1. ผูมี้ควำมประสงคจ์ะขอยำ้ยคณะหรือเปล่ียนสำขำวชิำจะตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนมำแลว้  

ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ 
2. นกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรยำ้ยคณะ หรือเปล่ียนสำขำวชิำก่อนเรียนจบครบหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวำ่  

1 ภำคกำรศึกษำปกติ 
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรขอยำ้ยคณะหรือเปล่ียนสำวชิำ 

1. กรณีปกติ  เป็นเงิน  200  บำท                  
2. กรณีพเิศษ (หลงัเรียนจบครบหลกัสูตร) เป็นเงิน 500 บำท 

วธีิด ำเนินกำรยำ้ยคณะและกำรเปล่ียนสำขำวชิำมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขอรับแบบพมิพค์  ำขอยำ้ยคณะหรือเปล่ียนสำขำวชิำทำงไปรษณีย ์ โดยเขียนจดหมำยจ่ำหนำ้ซอง 

ถึง หวัหนำ้ฝ่ำยทะเบียนประวติันกัศึกษำ อำคำร สวป.ชั้น 2 มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก  
เขตบำงกะปิ กทม.10240  พร้อมแนบซองเปล่ำติดตรำไปรษณียำกร รำคำ 3 บำท จ่ำหนำ้ซอง ช่ือ – สกุล  
ที่อยูข่องตนเองใหช้ดัเจน หรือขอรับที่สำขำวทิยบริกำรฯ ทุกแห่ง  หรือดำวน์โหลดค ำขอไดท้ีh่ttp://Regis.ru.ac.th  
แลว้จดัส่งมำยงัหน่วยงำนขำ้งตน้ 
      2.  กรอกแบบค ำขอฯ ใหค้รบถว้นชดัเจน จดัส่งทำงไปรษณีย ์พร้อมแนบเอกสำรดงัน้ี 
      2.1 ส ำเนำใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภำคล่ำสุด 
               2.2 ค่ำธรรมเนียมเป็นธนำณัติ สัง่จ่ำยมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
               2.3 ซองจดหมำยจ่ำหนำ้ซองถึงตนเอง พร้อมติดตรำไปรษณียำกร รำคำ 3 บำท 
         3.  จดัส่งค  ำขอฯ พร้อมเอกสำรตำมขอ้ 2.1 – 2.3 ถึงผูรั้บที่อยูต่ำมขอ้ 1  
** นกัศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิำของคณะที่จะยำ้ยได ้โดยด ำเนินกำรยำ้ยคณะในภำยหลงั 

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง 
เกณฑ์การโอนย้าย 

1. เป็นผูท้ี่มีสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ และปัจจุบนัยงัมีสถำนภำพกำร
เป็นนกัศึกษำอยู ่

2. นกัศึกษำส่วนภูมิภำคสำมำรถโอนยำ้ยฯ เขำ้ศึกษำที่ส่วนกลำงไดทุ้กสำขำวชิำ หำกจะยำ้ยคณะหรือเปล่ียน
สำขำวชิำ ใหด้ ำเนินกำรโดยใชร้หสัประจ ำตวัใหม่ภำยหลงักำรโอนยำ้ยฯ แลว้ 

3. นกัศึกษำที่ใชสิ้ทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตไว ้จะตอ้งช ำระเงินค่ำเทียบโอนส่วนที่เหลือใหค้รบถว้น 
4. ใหโ้อนยำ้ยฯ ไดเ้พียงคร้ังเดียว หำกนกัศึกษำตอ้งกำรยำ้ยกลบัระบบเดิมตอ้งลำออกแลว้สมคัรใหม่โดยน ำ

หน่วยกิตสะสมมำเทียบโอนได ้ในอตัรำค่ำเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บำท 
5. ด ำเนินกำรโอนยำ้ยภำยในระยะเวลำที่มหำวทิยำลยัก ำหนด ที่ฝ่ำยจดัตำรำงสอนและลงทะเบียนเรียน 

อำคำร สวป. ชั้น 6 
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การขอจบการศึกษาของนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

1. นกัศึกษำที่คำดวำ่จะจบกำรศึกษำในแต่ละภำค จะตอ้งกำเคร่ืองหมำย X ในช่อง ( )  
หนำ้ขอ้ควำมขอจบกำรศึกษำในภำคน้ี ในแบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภำค (ม.ร.34) หรือ ม.ร.36 หำกนกัศึกษำ
ไม่ไดแ้จง้ตำมที่ก  ำหนดใหแ้จง้ฝ่ำยจดัตำรำงสอนและลงทะเบียนเรียน ภำยในวนัสุดทำ้ยของกำรสอบ โดยไม่ตอ้ง
เสียค่ำปรับ แต่ถำ้พน้ก ำหนดจะตอ้งช ำระค่ำปรับ ภำคเรียนละ 300 บำท 

2. นกัศึกษำทรำบผลสอบผำ่นทุกกระบวนวชิำตำมหลกัสูตรของคณะแลว้ ใหเ้ขียนรำยละเอียดในค ำ 
ร้องแจง้จบครบหลกัสูตร นกัศึกษำส่วนภูมิภำค (หนำ้ 23) ส่งไปยงัคณะที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

3. เม่ือสภำมหำวทิยำลยัอนุมตัิรำยช่ือเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำแลว้ ส ำนักบริกำรทำงวชิำกำรและ 
ทดสอบประเมินผล จะแจง้รำยละเอียดกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ใหผู้ส้ ำเร็จกำรศึกษำทรำบ 

4. หลงัจำกสภำมหำวทิยำลยัอนุมตัิรำยช่ือและไดรั้บแจง้รำยละเอียดกำรส ำเร็จกำรศึกษำแลว้ ให้ 
ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ยืน่แบบค ำขอหนงัสือส ำคญัรับรองปริญญำและขึ้นทะเบียนบณัฑิต (ม.ร.46.1) และแบบยืน่ขอ 
TRANSCRIPT ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ของนกัศึกษำส่วนภูมิภำค (ม.ร.49.1.1) โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปน้ี 

4.1 กรอกแบบยืน่ค  ำขอหนงัสือส ำคญัรับรองปริญญำและขึ้นทะเบียนบณัฑิต (ม.ร.46.1) ตำม 
รำยละเอียดในแบบฟอร์มใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมแนบหลกัฐำน 

4.1.1 ตัว๋แลกเงินไปรษณียค์่ำขึ้นทะเบียนบณัฑิต 400 บำท 
4.1.2 ตัว๋แลกเงินไปรษณียค์่ำหนงัสือส ำคญัใบรับรองสภำมหำวทิยำลยั 20 บำท 
4.1.3 รูปถ่ำยสวมครุยปริญญำ ม.ร. คณะที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ขนำด 4X6 ซ.ม.(2”X2.1/2”) 

จ  ำนวน 2 รูป 
4.1.4 บตัรประจ ำตวันกัศึกษำ (ฉบบัจริง) กรณีบตัรหำยใหแ้นบใบแจง้ควำมบตัรหำยดว้ย 
4.1.5 ซองจดหมำยติดแสตมป์ 3 บำท จ่ำหนำ้ซองถึงตนเอง 
4.1.6 น ำเอกสำรทั้งหมดใส่ซองติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่ำหนำ้ซอง ส่งถึง 
             หวัหนำ้ฝ่ำยหนงัสือส ำคญั 
  ส ำนกับริกำรทำงวชิำกำรและทดสอบประเมินผล 
  มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง หวัหมำก บำงกะปิ กรุงเทพฯ 10241 

4.2 กรอกแบบยืน่ขอ TRANSCRIPT ที่ส ำเร็จกำรศึกษำของนกัศึกษำส่วนภูมิภำค ตำม 
รำยละเอียดในแบบฟอร์ม ใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมแนบหลกัฐำน 

4.2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบรับรองผลกำรศึกษำ ชุดละ 70 บำท โดยซ้ือตัว๋แลกเงิน หรือ 
ไปรษณียธ์นำณัติ สัง่จ่ำยในนำม หวัหนำ้ฝ่ำยประมวลและรับรองผลกำรศึกษำ สวป. 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง       

4.2.2 น ำแบบยืน่ขอพร้อมค่ำธรรมเนียมใส่ซองติดแสตมป์ใหเ้รียบร้อย จ่ำหนำ้ซองถึง 
      หวัหนำ้ฝ่ำยประมวลและรับรองผลกำรศึกษำ 
 ส ำนกับริกำรทำงวชิำกำรและทดสอบประเมินผล 
 มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง หวัหมำก บำงกะปิ 
 กรุงเทพฯ 10241 
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ค าร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค 
คณะ........................................ 

 
วนัท่ี..........เดือน..............................พ.ศ................ 

 
เร่ือง  แจง้จบครบหลกัสูตร 
เรียน  คณบดีคณะ.............................. 
 ขำ้พเจำ้..............................................................รหสัประจ ำตวั........................................................... 

(เขียนค ำน ำหนำ้นำม ช่ือ – สกุล ตัวบรรจง มียศใหเ้ขียนยศเตม็) 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก  บำ้นเลขท่ี.........................หมู่..........ถนน.........................ต ำบล................................ 
อ ำเภอ.............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัท.์.................................................... 
 ดว้ยขำ้พเจำ้ศึกษำในคณะ.............................................สำขำวิชำ....................................................... 
สอบไล่ไดค้รบหลกัสูตรชั้นปริญญำตรีในภำค..................ปีกำรศึกษำ...........................ขอให้คณะฯ 
ด ำเนินกำร 
เสนอรำยช่ือเพื่อสภำมหำวทิยำลยัอนุมติัต่อไป 

                              ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

                              (ลงช่ือ)................................................นกัศึกษำ 
 

หลกัฐานประกอบค าร้อง                                                    นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา 
1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวันกัศึกษำ                                                                 (   )  จบปกติ 
2. ส ำเนำใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 3 ภำคสุดทำ้ย ระบุศนูยส์อบ                   (   )  8 ปีสมคัรใหม่ / หมดสถำนภำพ        
   (ภำคท่ีจบและภำคก่อนท่ีจะจบกำรศึกษำ)                                                (   )  PRE-DEGREE 
3. รูปถ่ำย ขนำด 2 น้ิว จ  ำนวน 1 รูป                                                             (   )  ปริญญำท่ี 2 (ปริญญำแรกจำก ม.รำมค ำแหง) 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน                                                                (   )  เทียบโอนอนุปริญญำจำก ม.รำมค ำแหง 
5. ส ำเนำเปล่ียนช่ือ –สกุล, ยศ (ถำ้มี) ตอ้งด ำเนินกำรเปล่ียน                        (   )  เทียบโอนอนุปริญญำต่ำงสถำบนั 
    ให้เรียบร้อยก่อนยืน่ค ำร้องแจง้จบ                                                           (   )  เทียบโอนปริญญำตรีต่ำงสถำบนั 
6. ส ำหรับนกัศึกษำคณะนิติศำสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมำยจ่ำหนำ้               (   )  โอน 2 สิทธ์ิ 
   ซองถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์ เพ่ือจะไดแ้จง้ผลกำรขอจบ                     (   )  นำยร้อยต ำรวจ 
   หลกัสูตรฯ ให้ทรำบ                                                                                  (   )  รอค ำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่ำท่ีร้อยตรี” 
7. ส ำเนำขอ้มลูภำวะกำรมีงำนท ำของบณัฑิต จำก www.ru.ac.th 
 
หมายเหตุ  ให้ส่งค าร้องนีไ้ปทีค่ณะที่สังกดั 
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การสอบซ่อมของส่วนภูมิภาค 
 

1. ก าหนดให้มีการสอบซ่อม ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 
1.1 กำรสอบซ่อมของภำค 1 
1.2 กำรสอบซ่อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน  

2. ก าหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
คือ วนัเสำร์ที่  27 – วนัอำทิตยท์ี่  28 สิงหำคม  2559  ท่ีสำขำวิทยบริกำรฯ 23 แห่ง 

3. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสอบซ่อม 
3.1 นกัศึกษำตอ้งตรวจสอบผลกำรสอบก่อนกำรลงทะเบียนสอบซ่อม โดยให้ลงทะเบียน 

เฉพำะกระบวนวิชำท่ีตก หรือขำดสอบ ภำค 2 และภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558 เท่ำนั้น 
3.2 ให้ลงทะเบียนไดท่ี้สำขำวทิยบริกำรฯ ทั้ง 23 แห่ง ห้ามลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต 
3.3 มหำวทิยำลยัไดจ้ดัส่งคู่มือกำรลงทะเบียนน้ี ให้นกัศึกษำทรำบล่วงหนำ้ และนกัศึกษำตอ้งไป 
       ลงทะเบียนท่ีสำขำวทิยบริกำรฯ ในวนัท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 
3.4 ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต และถำ้มีกระบวนวชิำท่ีวนัและเวลำสอบตรงกนั ให้นกัศึกษำ

เขำ้สอบซ ้ ำซ้อนโดยไม่ตอ้งเขียนค ำร้อง 
3.5 กระบวนวชิำท่ีลงทะเบียนไปแลว้ มหำวทิยำลยัไม่คืนค่ำหน่วยกิต  และค่ำธรรมเนียม  

ไม่วำ่กรณีใดๆ  รวมทั้งไม่มีกำรสับเปล่ียนกระบวนวชิำดว้ย 
4. การสอบซ่อม 

4.1 วนัสอบซ่อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558 
วนัเสำร์ – อำทิตย ์ที่  1 – 2  ตุลำคม  2559  และ 
วนัเสำร์ – อำทิตย ์ที่  8 – 9  ตุลำคม  2559   

4.2 สถำนท่ีสอบซ่อม คือ ศนูยส์อบของมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 26 แห่ง 
     ภำคเหนือ    -  ศนูยส์อบจงัหวดัเชียงใหม่, เชียงรำย, แพร่, น่ำน 
     ภำคกลำง    -  ศนูยส์อบจงัหวดัสุโขทยั, อุทยัธำนี, ลพบุรี, เพชรบรูณ์, กำญจนบุรี,  

     นครปฐม 
     ภำคตะวนัออก      -  ศนูยส์อบจงัหวดัปรำจีนบุรี 
     ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ -  ศนูยส์อบจงัหวดัอ ำนำจเจริญ, นครพนม, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ 
         นครรำชสีมำ, หนองบวัล ำภู, ชยัภมิู, บุรีรัมย,์ สุรินทร์, อุดรธำนี 
     ภำคใต ้                      -  ศนูยส์อบจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี, นครศรีธรรมรำช, สงขลำ, ตรัง, พงังำ 

5. อัตราค่าธรรมเนียม 
5.1 ค่ำหน่วยกิต ๆ ละ 25 บำท          
5.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบกระบวนวิชำละ 60 บำท 
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วันและเวลาสอบซ่อมของนักศึกษาส่วนภูมิภาค สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
วนั คาบ กระบวนวชิา 

ส. 1 ต.ค. 59 เชำ้ ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, 
ENG1002, FIN2203, LAW2008, LAW3001, LAW4004, LAW4008, LAW4012, LIS1001, 
LIS1003, MCS2106, MCS2160, MCS2162, MCS2603, MCS4103*, MCS4150*, MCS4160, 
MCS4201, MCS4601, MGT3402, MGT3408, MGT4207, POL3301, POL4100, POL4350 

บ่ำย HRM3206, LAW2004, LAW2007, LAW3005, LAW3008, LAW4003,LAW4006, MCS2108, 
MCS2170, MCS2203, MCS2390, MCS3104, MCS3152, MCS3190, MCS4304, MCS4602, 
MCS4603, MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409, MGT4206, POL2103, POL2203, 
PSY1001, SOC4074, SOC4083, THA1003 

อำ. 2 ต.ค. 59 เชำ้ ECO1003, ECO1101, ENG2001, HIS1001, HIS1003, HRM2101, LAW1001, LAW1003, 
LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001, LAW4013, MCS1250, MCS2200, MCS2201, 
MCS2260, MCS3301*, MCS3183*, MCS3380, MCS4403, MCS4481, MGT3203, 
MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348, STA1003 

บ่ำย BIO2202, FIN2101, GAS2802, LAW2001, LAW2032, LAW3003, LAW3009, LAW3035, 
LAW4010, MCS1400, MCS1450, MCS3206, MCS3281, MCS4106, MCS4170, MGT3404, 
MGT3405,MGT4209, MTH1104, POL1100, POL1101, POL2102, POL2300, 
POL3329,POL4128, POL4312, SOC2043 

ส. 8 ต.ค. 59 เชำ้ ECO1102, ENG2002, HIS1201, HPR1001, HRM3207, LAW2002, LAW3004, 
LAW3012, LAW3015, LAW3038, LAW4009, LAW4011, MCS1300, MCS1350, MCS3300, 
MGT3205, MGT3403, MKT2101, PHI1000, PHI1003, POL3300, POL3316, POL3330, 
SOC2091                                            

บ่ำย ACC1101, INT1004, LAW1004, LAW2009, LAW2010, LAW3010, LAW3033, MCS1100, 
MCS1150, MCS2100, MCS2150, MCS3309, MCS3403, MCS3460, MGT3101, MGT3301, 
MGT3401, MGT4006, MGT4007, POL2100, POL2302, POL4349, SCI1003, SOC2065, 
SOC4077, STA2003, STA2016, THA1001 

อำ. 9 ต.ค. 59 เชำ้ ACC1102, ANT3057, APR3107, LAW1002, LAW2005, LAW2006, LAW2012, 
LAW3011, LAW4005, LAW4017, MCS3100, MCS3151, MCS3204, MCS3208*, 
MCS3282*, MCS4151, MGT2201,MTH1003, MTH1103, POL3302, POL3311, POL4310, 
SOC1003    

บ่ำย ENG1001, LAW2013, LAW2015, LAW3006, LAW3007, LAW3054, LAW4002, 
LAW4007, MCS1101, MCS1151, MCS2460, MCS3205, MCS3400, MGT1001, MGT2202, 
MGT4004,POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, SOC2033, THA1002    

*หมายเหตุ 
*MCS4103 เป็นวชิาเดียวกบั MCS4150 , MCS3301 เป็นวชิาเดียวกบั MCS3183, MCS3208 เป็นวชิาเดียวกบั MCS3282 

 



ภาค  1  ปีการศึกษา  2559 
 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ ให้น าคู่มือน้ี สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)  
     แถบรหัสกระบวนวิชา และบัตรประจ าตัวนักศึกษา ไปด้วยทุกคร้ัง 

 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค ที่สาขาวิทยบริการฯ  
     วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2559  

 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ วันที่ 24 มิถุนายน – วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET วันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2559    
 จะส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน 

     ทางไปรษณีย์ 
 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ครบ จะตัด 

กระบวนวิชาสุดท้ายตามล าดบั 

สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
 นักศึกษาจะต้องไปลงทะเบียนสอบซ่อมทีส่าขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง คอื เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  

อุดรธานี  นครพนม  ขอนแก่น  สุรินทร์  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  ตรัง  เพชรบูรณ์  ปราจีนบุรี  
อุทัยธานี  อ านาจเจริญ  สุโขทัย  ศรีสะเกษ  ลพบุรี  หนองบัวล าภู  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  กาญจนบุรี  สงขลา  
และพังงา  ในวันที่  27 – 28  สิงหาคม  2559  เท่าน้ัน   

    (ไม่รับลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต) 
 
-   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  พบัคร่ึง-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

                                    
 ส านักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล                                                            
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  แขวงหัวหมาก                                                                              
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                       

   
เรียน                                                                                                                                                                                                                       

                                                    

                                      
 
 
 
 
 

 

  ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน 
   ใบอนุญำตเลขท่ี 2 / 2521 
       ไปรษณียร์ำมค ำแหง 

เหตุขดัขอ้งท่ีน ำจ่ำยผูรั้บไม่ได้ 
 
1.จ่ำหนำ้ไม่ชดัเจน 
2.ไม่มีเลขบำ้นตำมจ่ำหนำ้ 
3.ไม่ยอมรับ 
4.ไม่มีผูรั้บตำมจ่ำหนำ้ 
5.ไม่มำรับตำมก ำหนด 
6.เลิกกิจกำร 
7.ยำ้ยไม่ทรำบท่ีอยูใ่หม่ 
8.อ่ืน ๆ 
 
ลงช่ือ ………………………. 

 



 

แบบแจ้งย้ายที่อยู่ของนักศึกษา     
ส าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

 

                  
วนัท่ี ................เดือน.........................พ.ศ................... 

 
เร่ือง    ขอเปล่ียนท่ีอยู่ 
 
เรียน    ผูอ้  ำนวยกำร  สวป. 
 
      ขำ้พเจำ้.........................................................................รหัสประจ ำตวั.......................................... 
ศนูยส์อบจงัหวดั...........................................................ขอเปล่ียนท่ีอยูด่งัน้ี  (เขียนตวับรรจง) 
 
      บำ้นเลขท่ี........................................หมู่ท่ี......................หมู่บำ้น.................................................... 
ตรอก / ซอย.................................................ถนน............................................................................................ 
ต ำบล / แขวง...............................................อ ำเภอ / เขต................................................................................. 
จงัหวดั..........................................................รหัสไปรษณีย.์........................................................................... 
โทรศพัท.์....................................................... 
 
 
 

          ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

          ลงช่ือ..........................................................นกัศึกษำ 
          วนัท่ี....................เดือน..........................พ.ศ............. 

 
 
 
 


