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ส่วนที 1

รายละเอียดเกียวกบัการสมคัรส่วนภมิูภาค

   เอกสารทใีชส้มคัรทางไปรษณีย์

   วธิกีารสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายกระบวนวชิา

   เอกสารทใีชใ้นการสมคัร ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ

   ขนัตอนการสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต

  คุณวฒุแิละคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

   ขอ้ควรทราบเกยีวกบัคุณวุฒทิใีชส้มคัร

   การจาํแนกคุณวุฒขิองผูม้สีทิธสิมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา

   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ (ทุกคณะ)

   ตวัอย่างคาํนําหน้านาม ชอืยศในการเขยีนใบสมคัร (ม.ร.2)

  การเทยีบ  พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศูนยส์อบส่วนภูมภิาค

  CODE รหสัสาขาวชิาคณะต่าง ๆ เขยีนลงในใบสมคัร (ม.ร.2) 

  การเขยีน ชอืตวั ชอืสกุล เป็นภาษาองักฤษ

  อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา  คา่ลงทะเบยีนเรยีน  และคา่บาํรุงการศกึษา

   ตวัอย่างการกรอกใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2)

   ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา

   ใบสงัสอืการสอน

   ตวัอย่างธนาณตัคิา่สมคัรและการจ่าหน้าซองจดหมายสาํหรบัผูส้มคัรทางไปรษณีย์

   แถบรหสักระบวนวชิาตามโปรแกรมการศกึษาและแบบลงทะเบยีนเรยีน

   ใบสมคัรสมาชกิ“ขา่วรามคาํแหง”  

   ตวัอย่างการระบายระเบยีนประวตันิักศกึษา (ม.ร.25)

   แบบทําบตัรประจําตวันักศกึษา

   ชอืย่อประเทศ 3 หลกั สาํหรบักรอกขอ้มลู เชอืชาต ิและ สญัชาติ

   สถานทรีบับตัรประจาํตวันกัศกึษาใหม่

     หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อสอบถาม ขอ้มลูต่าง ๆ
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เอกสารทีใช้สมคัรทางไปรษณีย์

(เฉพาะผูไ้ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

  1. ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษาส่วนภมูภิาค (ม.ร.2)

  2. สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั

  3. สําเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ 4 ฉบบั

  4. ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี

  5. สําเนาวุฒบิตัรทชีดัเจน  2 ชุด (ต้องระบสุาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลกัสูตร

                หรือสาํเรจ็การศึกษาพร้อมระบวุนัทีจบการศึกษา)

  6. สําเนาหลกัฐานต่างๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณ)ี โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั

             6.1 กรณีมกีารเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ สมรส สนิสดุการสมรส ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสอืรบัรอง

   คาํนําหน้านามใหเ้ท่ากบัจํานวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถา้ม)ี   

   6.2 กรณีผูส้มคัรในหลกัสตูรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ  

          พนกังาน หรอืลูกจา้งของรฐัจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไปดว้ยโดยระบุ 

   จาํนวนปีททีาํงานใหช้ดัเจน

   6.3 กรณีใชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว 

  7. ส่งธนาณตั ิ(ธน.31) ชาํระคา่ธรรมเนียมการศกึษาจาํนวนรวมเงนิทงัสนิตาม แบบลงทะเบยีนเรยีน ฯ

          (ดูตารางจาํนวนเงนิคา่ธรรมเนียมระดบัปรญิญาตร ีหน้า 20 รายกระบวนวชิา หน้า 19)  

         8. ใบสงัสอืการสอน (หน้า 23) 

         9. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถงึตวัผูส้มคัรปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดตูวัอยา่งหน้า 24)

  10. แบบลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาใหม่สมคัรสอบสว่นภูมภิาค (หน้า 25)

  11. ใบสมคัรสมาชกิ “ขา่วรามคําแหง” (หน้า 27) กรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจง

  12. ระเบยีนประวตันิกัศกึษาใหม่ (แผ่นระบายสมีว่งดูตวัอย่างหน้า 28)

  13. แบบทําบตัรประจําตวันกัศกึษาแบบ MASTER CARD  ตดิรูปสขีนาด 1 x 2 นิว ถ่ายหน้าตรง

   ไม่สวมแวน่ดําและถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน  (รายละเอยีดและแบบฟอรม์หน้า 29)                           

  14. บตัรประจําตวันกัศกึษาชวัคราวสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิตดิรปูขนาด 1 นิว (ดตูวัอยา่งหน้า 76)

        

               *  นักศึกษาทีย้ายโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไม่จบการศึกษาจากสถาบนัเดิม)     

          ให้ดาํเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ทีสาขาวิทยบริการ ฯ  

                    เท่านันจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณียไ์ม่ได้

    
 ***หมายเหต ุ สาํเนาเอกสารทุกฉบบัให้รบัรองสาํเนาถกูต้องและลงชือผู้สมคัรกาํกบั

                   ก่อนปิดซองนําส่ง  กรณุาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ
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วิธีการสมคัรเข้าเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
1. การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ผู้ประสงคเ์รียนและสอบไล่ทีส่วนภมิูภาค มี 2 ประเภท คือ                            

 1.1 สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี

      สาํหรบันักศกึษาชนัปรญิญาตร ีเปิดสอน 4 สาขา คอื

  คณะนิตศิาสตร ์   สาขาวชิานิตศิาสตร์

  คณะบรหิารธุรกจิ   สาขาวชิาการจดัการ

  คณะรฐัศาสตร ์   กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ

   คณะสอืสารมวลชน  สาขาวชิาสอืสารมวลชน

 1.2 สมคัรเข้าเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา เพือเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี

2. การสมคัรและลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลยักาํหนดวิธีดาํเนินการ 2 ประเภท คือ
 2.1 รบัสมคัรทางไปรษณีย ์(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

  2.1.1 ผูส้มคัรต้องยนืใบสมคัรทางไปรษณียเ์ท่านนั ตงัแต่วนัท ี20 ม.ีค. 2560 - 23 ม.ิย. 2560 มหาวทิยาลยั 

จะเรมิจาํหน่ายใบสมคัรสว่นภูมภิาคทางไปรษณีย ์ ตงัแต่วนัท ี20 ม.ีค. 2560 - 16 ม.ิย. 2560  สงัซอืใบสมคัรและ

ส่งเอกสารการสมคัรทางไปรษณีย ์ถงึหวัหน้าฝ่ายรบัสมคัรและตรวจวุฒบิตัร ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ  

10241 หรอื ดําเนินการดว้ยตนเองท ีหน่วยรบัสมคัร(ส่วนภมูภิาค) อาคาร สวป. ชนั 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ

  2.1.2 การลงทะเบยีนเรยีนตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเฉพาะกระบวนวชิาทกํีาหนดในแผนการศกึษาชนัปีท ี1     

ภาคเรยีนท ี1 ของคณะทผีูส้มคัรเลอืกเรยีนเท่านัน

  2.1.3 ตอ้งชําระเงนิค่าสมคัร ค่าลงทะเบยีนเรยีนและคา่ธรรมเนียมต่างๆ ตามทมีหาวทิยาลยักําหนดให้

ครบถว้นเป็นธนาณตัสิงัจา่ยในนาม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ. รามคําแหง

  2.1.4 การสมคัรทางไปรษณีย ์ รบัสมคัรเฉพาะนักศึกษาทีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมือสมคัรเป็น

นักศึกษาส่วนภมิูภาคแล้ว ต้องเข้าสอบทีศนูยส์อบส่วนภมิูภาคเท่านัน (39 ศนูยส์อบ) จะเข้ามาสอบทีส่วนกลาง   

ไม่ได้

  2.1.5 เปิดรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาํหรบัผูม้วีฒุจิบ ชนั

มธัยมศกึษาตอนตน้ เป็นตน้ไป โดยเลอืกเรยีนกระบวนวชิาทเีปิดใหม้กีารสอบในภาคการศกึษานนั และนํากระบวนวชิา

ทสีอบไดน้ี ไปใชเ้ทยีบโอนหน่วยกติไดเ้มอืมคุีณสมบตัคิรบถว้นในการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาชนัปรญิญาตร ีทงันีต้อง

ดาํเนินการสมคัรใหม่ โดยลาออกจากการสมคัรครงัแรก (รายกระบวนวชิา) และไปดาํเนินการเทยีบโอนวชิาทสีอบได้

โดยชาํระเงนิคา่เทยีบโอนตามอตัราทมีหาวทิยาลยักําหนด

 2.2  รบัสมคัรทีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

         2.2.1 รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ทสีาขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวดั คอื ปราจนีบุร ีอุทยัธานี นครศรธีรรมราช 

อํานาจเจรญิ แพร ่นครพนม  สุโขทยั ขอนแก่น ศรสีะเกษ ตรงั ลพบุร ีนครราชสมีา หนองบวัลําภู ชยัภูม ิเพชรบูรณ์ 

บุรรีมัย ์เชยีงราย กาญจนบุร ีเชยีงใหม ่สรุนิทร ์อุดรธานี พงังา สงขลา รบัสมคัรผูไ้มใ่ชส้ทิธเิทยีบโอนและใชส้ทิธิ

เทยีบโอน รวมทงัผูท้เีคยศกึษารายกระบวนวชิา ทปีจัจุบนัมคุีณสมบตัติามเกณฑก์ําหนดสําหรบัผูเ้ขา้ศกึษาระดบั

ปรญิญาตรี

  2.2.2  กาํหนดจําหน่ายใบสมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ  วนัท ี20 ม.ีค. 2560  - 2 ก.ค. 2560  (เวน้วนัหยุด

เทศกาลสงกรานต)์ และ รบัสมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ ครงัท ี1 วนัท ี2 - 5 ม.ิย. 2560  (ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) 

ครงัท ี2 วนัท ี28 ม.ิย. 2560 - 2 ก.ค. 2560 การสอบจะตอ้งเขา้สอบในส่วนภูมภิาคเฉพาะศนูยส์อบทแีจง้ไวต้อนสมคัร

เทา่นัน โดยจดัสอบเฉพาะวนัเสาร ์- อาทติย ์เป็นเวลา 2 สปัดาห ์(ในภาค 1/2560 กาํหนดสอบวนัท ี4 - 5 พ.ย. 2560 

และ 11 - 12 พ.ย. 2560)
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เอกสารทีใช้ในการสมคัร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
ผู้สมคัรทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ต่อไปนี

            (ใช้กระดาษ ขนาด A 4 ทกุแผ่น)    
1. สําเนาหนังสอืสาํคญัแสดงคุณวุฒ ิถ่ายเอกสารขอ้ความชดัเจน 2 ฉบบั  ต้องระบุสาเหตุทีออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลกัสูตร

      หรือสาํเรจ็การศึกษา และระบุวนัทีสาํเรจ็การศึกษา

2. สาํหรบัผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมคัรทีสาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมคัรทางไปรษณีย์

   2.1 วฒุ ิปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปรญิญา , ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัการศกึษาอนื ใหใ้ชส้าํเนาวฒุกิารศกึษา  

  จํานวน 4 ฉบบั 

    2.2 วฒุอินุปรญิญา หรอื ปรญิญา จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ใหใ้ชส้าํเนาปรญิญา หรอื สาํเนาใบรบัรองสภาฯ  จาํนวน 2 ฉบบั และ

  สาํเนา Transcript 2 ชุด

 2.3 นกัศกึษา 8 ปีสมคัรใหม่หรอืหมดสถานภาพ จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง ใหใ้ชส้ําเนาวุฒกิารศกึษาเดมิ ทเีคยสมคัรเรยีนครงัแรก

  จํานวน 2 ฉบบั และสําเนา Transcript 2 ชุด

 2.4 ผูท้เีคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาใชส้ําเนาวุฒกิารศกึษาเทยีบเท่ามธัยมศกึษาตอนปลายขนึไป จาํนวน 2 ฉบบั และ 

  สาํเนา Transcript 2 ชุด (ดรูายละเอยีดหน้า 14)

3. สําเนาหลกัฐานต่างๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั

 3.1 กรณีมกีารเปลยีนชอื สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองคาํนําหน้านามใหเ้ท่ากบั

  จํานวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถา้ม)ี

     3.2 กรณีผูส้มคัรในหลกัสูตรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ พนักงาน หรอืลกูจา้งของรฐั 

  จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเท่าขนึไปดว้ย โดยระบุจาํนวนปีททีํางานใหช้ดัเจน

 3.3 กรณีใชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว

4. สําเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบบั 

5. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 4 ฉบบั 

6.   ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี

7.   ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา (ม.ร.2) ตดิรูปส ีขนาด 2 นิว จาํนวน 1 รูป  ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 (ม.ร.2 อยูร่ะหว่างหน้า 22 - 23)

8. ใบสงัสอืการสอน (หน้า 23)

9.   แถบรหสักระบวนวชิาตามโปรแกรมการศกึษาและแบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ (หน้า 25)

10. ใบสมคัรสมาชกิ “ขา่วรามคาํแหง” (หน้า 27) กรอกขอ้ความดว้ยอกัษรตวับรรจง

11.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษา (แผ่นระบายสมี่วงดตูวัอยา่งหน้า 28)

12. แบบทําบตัรประจาํตวันักศกึษาแบบ MASTER CARD  ตดิรูปสขีนาด 2 นิว (ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน) จาํนวน 1 รูป 

 (แบบฟอรม์อยู่หน้า 29)

13. แบบประจาํตวันักศกึษาชวัคราวสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิตอ้งตดิรูป 1 นิว (ดตูวัอย่างหน้า 76)

  (ไม่อนุญาตให้ใช้สาํเนาสมดุรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรบัรองว่ากาํลงัศึกษาอยู่ระดบัชนัใดๆ 

ต้องใช้เอกสารระบุว่า สาํเรจ็ระดบัชนัใด เช่น จบหลกัสตูรการศึกษาภาคบงัคบัหรือจบหลกักสูตรการศึกษา

ขนัพืนฐาน เป็นต้น)

นักศึกษาซึงย้ายโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไม่จบการศึกษาจากสถาบนัเดิม)

(ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมคัรทางไปรษณียไ์ม่ได้)
คณุสมบติั   - เคยเป็นนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอนื (ระดบัปรญิญาตร)ี แต่ไม่ประสงคจ์ะเรยีนทสีถาบนัเดมิ

     - ต้องลาออกจากสถาบนัเดมิ (กรณียงัมสีถานภาพอยู)่ ก่อนมาดําเนินการสมคัร

     - การโอนหน่วยกติพจิารณาจากใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์คีณะกําหนด   

เอกสารการสมคัร เอกสารทใีชส้มคัร ตาม ขอ้ 1 - 13 ยกเวน้ขอ้ 2.1 - 2.4 และ 3.2

      เอกสารเพมิ - ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มถ่ายสาํเนา 1 ฉบบั

                                          - คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 1 ชุด

ติดต่อสอบถามเพิมเติมที ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร อาคาร สวป. ชนั 3   โทร 02-310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834  
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ขนัตอนการสมคัรผา่นทางอินเทอรเ์น็ต

  

 คาํแนะนํา  ผูส้มคัรตอ้งรบัทราบและยอมรบัพรอ้มทงัปฏบิตัติามประกาศของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง                                                            

                 เรอืง การสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคผ่านทางอนิเทอร์เน็ต ก่อนดําเนินการสมคัร     

                 ตามขนัตอน ดงันี   

 ขนัตอนที 1 พมิพข์อ้มลูการสมคัรผ่านทางอนิเทอร์เน็ต (ม.ร. 2/I) ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ผูส้มคัรจะไดร้บั Username และ Password  

    เพอืใชใ้นการเขา้สูร่ะบบการลงทะเบยีนเรยีน การชาํระเงนิและตรวจสอบสถานะการสมคัรเป็นนักศกึษา

 ขนัตอนที 2 การลงทะเบยีนเรยีนผูส้มคัรตอ้งเลอืกกระบวนวชิาทเีปิดสอน ตามหลกัสูตรของคณะทปีระสงคจ์ะเขา้ศกึษาโดย  

    ตรวจสอบวนัและเวลาสอบ ไมใ่หซ้ําซ้อนกนั

 ขนัตอนที 3 ชําระเงนิ ค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน คา่บํารุงการศกึษา

    วิธีการชาํระเงิน : มหาวทิยาลยักําหนดวธิกีารชําระเงนิคา่ธรรมเนียมการสมคัรและลงทะเบยีนโดยให้

    ผูส้มคัรชําระเงนิสดผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณชิย์ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)     

    โดยจะต้องชาํระเงนิภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัทดํีาเนินการขนัตอนท ี2 (ลงทะเบยีนเรยีน) แลว้เสรจ็

 ขนัตอนที 4 ตรวจสอบสถานะการสมคัร ประกอบดว้ยขอ้มลูการลงทะเบยีนเรยีน เอกสารหลกัฐานการสมคัรการรบัใบเสรจ็รบัเงนิ

 ขนัตอนที 5 ส่งสาํเนาเอกสารหลกัฐานการสมคัรผ่านทางไปรษณีย ์จ่าหน้าซอง ถงึ “หวัหน้าฝา่ยรบัสมคัรและตรวจสอบวุฒบิตัร”  

     ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคาํแหง กรุงเทพฯ 10241  (ดา้นล่างซา้ยของซอง) ระบุคณะทสีมคัรหรอืสมคัรแบบPre-Degree  

    โดยผูส้มคัรจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัทําการ นับจากวนัทดํีาเนินการขนัตอนท ี3    

    (ชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน ค่าบาํรงุการศกึษา) แลว้เสรจ็

 ประกอบด้วย  5.1 ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา (ม.ร.2) พรอ้มลงชอืผูส้มคัร จํานวน 1 ฉบบั

    5.2 สาํเนาวุฒบิตัรทถีูกตอ้งสมบูรณ์ ระบุวนัสําเรจ็การศกึษา ถ่ายสําเนาดา้นหน้า – ดา้นหลงั ใหช้ดัเจน จาํนวน 2 ฉบบั

    5.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จํานวน 2 ฉบบั   

    5.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นทมี ีชอื – นามสกุล ผูส้มคัร จาํนวน 2 ฉบบั 

    5.5 กรณเีปลยีนชอื -  นามสกุล คาํนําหน้านาม  ใหแ้นบสําเนาใบเปลยีนชอื – นามสกุล หรอื เอกสารอนืทใีชแ้ทน   

     จาํนวน 2 ฉบบั

    5.6 กรณเีป็นพระภกิษุ สามเณร ใหส้่งสาํเนาใบสุทธ ิหน้า 2,3,4,5 หรอืในกรณีทไีมม่ใีบสุทธใิหแ้นบใบรบัรอง  

     การอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบบั      

    5.7 กรณผีูส้มคัรพกิารใหส้ง่สาํเนาบตัรประจาํตวัคนพกิาร จํานวน 2 ฉบบั

    5.8 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว 1 รูป และ ขนาด 1 นิว 1 รูป เขยีนชอื – นามสกุล ดา้นหลงัรูปถ่าย 

    5.9 ใบรบัรองแพทย ์จํานวน 1 ฉบบั

    5.10 สําเนาใบแจง้การชาํระเงนิ จํานวน 1 ฉบบั (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย)์

    5.11 ซองจดหมายขนาดมาตรฐานจ่าหน้าซองถงึตวัผูส้มคัรปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง

    สาํเนาเอกสารทุกฉบบัทีนํามาสมคัร ให้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูต้องด้วย     

 ขนัตอนที 6 มหาวทิยาลยัตรวจสอบการสมคัรและออกรหสัประจาํตวันักศกึษา

    6.1  มหาวทิยาลยัจะออกรหสัประจาํตวันักศกึษาใหก้รณตีรวจสอบการชําระเงนิถูกตอ้งครบถว้นแลว้

    6.2  มหาวทิยาลยัจะถอืการสมคัรเป็นโมฆะ กรณีการสมคัรขาดคุณสมบตัหิรอืเอกสารไมค่รบถว้น และจะไมค่นืเงนิที

     ชาํระไวแ้ลว้ทงัสนิ

    6.3 มหาวทิยาลยัจะแจง้ผลการรบัสมคัรทางหน้าเวบ็ไซต ์www.iregis2.ru.ac.th หลงัจากไดร้บัเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว

     15 วนัทําการ (ตรวจสอบสถานะการสมคัรไดใ้นขนัตอนท ี4)

 ขนัตอนที 7 การรบับตัรประจาํตวันักศกึษาและใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน ใหน้ักศกึษาตดิต่อขอรบับตัรประจําตวันกัศกึษา 

    ดว้ยตนเอง หลงัจาก 60 วนัทําการ นับจากวนัทมีหาวทิยาลยัประกาศกาํหนดใหส้นิสดุการรบัสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต

    7.1  ตดิต่อขอรบับตัรประจําตวันกัศกึษาไดท้ ีธนาคารไทยพาณิชย ์สถานทตีงั ณ จงัหวดัทผีูส้มคัรเลอืกเป็นศูนยส์อบ

     (สามารถดูสถานทตีงัและหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อไดจ้าก หน้า 31 - 32) 

     เอกสารทีใช้ในการรบับตัรประจาํตวันักศึกษา : บตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจรงิ, สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

     2 ฉบบั, หลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน (ใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง)

    7.2 หลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน (ใบเสรจ็รบัเงนิฯ) มหาวทิยาลยัจะจดัส่งใหท้างไปรษณีย์
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ผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีต้องมีคณุวฒิุและคณุสมบติั   ดงันี

 1. จบหลกัสตูรการศกึษาขนัพนืฐานหรอืมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าขนึไป (ม.ศ.5,ม.6) หรอื                      

 2.  เป็นข้าราชการซึงมีตําแหน่งและเงนิเดือน ตงัแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขนึไปและจบหลกัสูตร    

การศกึษาภาคบงัคบั หรอืมธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืเทยีบเทา่ขนึไป (ม.3, ม.ศ.3 หรอื ม.6 เดมิ) หรอื

 3. เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการ  พนกังานรฐัวสิาหกจิ  หรอืลูกจา้งของรฐั  ซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้

รวมกนัไมน้่อยกว่า 5 ปี และจบหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนตน้  หรอืเทยีบเท่า หรอื

 4. เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร สมาชกิสภาจงัหวดั 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สมาชกิสภาเขต สมาชกิสภาเมอืงพทัยา สมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาตําบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล กํานัน ผูใ้หญ่บา้นหรอืกรรมการสุขาภบิาล  

ทงันีต้องจบหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

 5. เป็นผูซ้งึสภามหาวทิยาลยัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหร้บัเขา้ศกึษาได้

  * กรณทีมีคุีณวุฒสิงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายขนึไปจะไดร้บัการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติโดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการประจําคณะกําหนด

 * สําหรบัผู้ทีใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศทุกระดบัจะต้องนําหนังสือรบัรองการเทียบความรู้

จากกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณียืนในวนัสมคัรด้วย

 * กรณทีเีป็นนักศกึษาซงึถูกลงโทษทางวนิัย ถูกสงัลบชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษา หากประสงค ์

จะมาสมคัรใหม่ใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยวนิัยนักศกึษาพ.ศ.2522 ขอ้ 11

(อ่านรายอะเอียดเพิมเติม ส่วนที 4 ภาคผนวก)

สาํหรบัผู้สมคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี

คณุสมบติัของผู้สมคัร
         1. ตอ้งเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้ง  หรอืพนกังานสว่นราชการ  องคก์ารรฐัวสิาหกจิ หรอื

         2.  เป็นพนกังานของหน่วยงานเอกชนทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงเหน็สมควร หรอื

         3.  เป็นบุคคลทมีหาวทิยาลยัพจิารณาแลว้ เหน็สมควรใหเ้ขา้ศกึษาได ้จบมธัยมศกึษาตอนตน้ 

    ขนึไป

         * หลกัฐานการสมคัรเหมอืนขอ้ความหน้า 4  ยกเวน้ขอ้ 2 ,ขอ้ 3.2 และขอ้ 6 
                                             

คณุวฒิุและคณุสมบติัของผูส้มคัรเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
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  หนงัสอืสาํคญัแสดงคุณวุฒติอ้งเป็นวุฒทิกีระทรวงศกึษาธกิารหรอืหน่วยงานราชการรบัรองวทิยฐานะ 

และต้องระบวุนัสาํเรจ็การศึกษา ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี

  1.  วฒุ ิม.6 หรอืเทยีบเท่า ใหถ่้ายสาํเนาหนังสอืสาํคญัแสดงคณุวฒุ ิ(ร.บ.1 หรอื ปพ.1 ) หรอื

ประกาศนยีบตัร  จาํนวน  2  ฉบบั  (หากใช้หนังสือรบัรองการศึกษาจะต้องระบุวนัสาํเรจ็การศึกษาด้วย)

  2. วฒุ ิปกศ.สูง หรอื ปวส. หรอื ปวท. หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตรขีนึไปจาก 

สถาบนัการศกึษาอนื ใหถ้่ายสาํเนาวุฒกิารศกึษา  จาํนวน  4  ฉบบั

  3.  วุฒอินุปรญิญาหรอืปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัรามคําแหงให้ถ่ายสําเนาอนุปริญญา หรอื

ใบรบัรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบบั และ Transcript 2 ฉบบั เพอืใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต หรือ     

ใช ้Transcript ทจีบการศกึษาเป็นหลกัฐานการสมคัรอย่างเดยีว ใหถ่้ายสาํเนา 4 ฉบบั

  4. นกัศกึษา 8 ปีสมคัรใหมห่รอืนกัศกึษาทหีมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา (เพราะไมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน

ตดิต่อกนั 2 ภาคเรยีนปกต)ิ  และขอใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ ตอ้งถ่ายสาํเนาวฒิุการศึกษาเดิมเหมอืนสมคัร 

ครงัแรก โดยนําหลกัฐานยืนใหม่จาํนวน  2  ฉบบั  และสาํเนา Transcript (ไม่จบ) อีก 2 ฉบบั  

    5. กรณใีชวุ้ฒกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาระดบั

หวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไป  รบัรองการเป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบั 2 ขนึไป หรอืเป็น หรอืเคยเป็นขา้ราชการ

พนักงานรฐัวสิาหกจิ หรอืลกูจา้งของรฐัซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้ไมน้่อยกว่า 5 ปี หรอืเป็น หรอืเคยเป็น

สมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภา กทม. (หรอืกรรมการสขุาภบิาล) กํานนั ผูใ้หญบ่า้นฯลฯ  ถ่ายสาํเนาวุฒกิารศกึษา

และหนังสอืรบัรองอยา่งละ 2 ฉบบั

  6. กรณีชอื - นามสกุล คาํนําหน้านาม วนั เดอืน ปีเกดิ ในวฒุกิารศกึษาไม่ตรงกบับตัรประชาชน 

ให้แนบเอกสารแสดงการเปลียนแปลง เช่น ใบเปลยีนชอื - นามสกุล ใบทะเบยีนสมรสหรอืใบหย่า 

เยบ็ติดกบัสาํเนาวฒิุการศึกษาทุกฉบบั มิฉะนันจะไม่รบัสมคัรเพราะถือว่ามิใช่บุคคลคนเดียวกนั

  7. กรณเีป็นวุฒต่ิางประเทศทกุระดบัจะต้องมีสาํเนาใบเทียบระดบัความรูเ้ยบ็ติดกบัสาํเนาวฒิุบตัร

จาํนวน  2 ฉบบั และให้เขียนทีอยูข่องสถานศึกษาทีออกวฒิุการศึกษานัน ไวด้้านหลงัแผน่วฒิุการศึกษา

ทียืนนันด้วย

ข้อควรทราบเกียวกบัคณุวฒิุทีใช้สมคัร

    

               

ถ้าเอกสารไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ข้างต้น  หากตรวจพบในภายหลงั

 จะดาํเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา  และให้ผลสอบทีผ่านมาเป็นโมฆะ

สาํเนาเอกสารทุกฉบบั  ใช้ขนาดกระดาษ A4
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 1. วฒิุทีเทียบเท่าปริญญา (ใช้สิทธิสมคัรประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)

   (1)  ปรญิญาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัทุกแหง่ในประเทศไทย ปรญิญาทกุสาขาวชิา ในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

     หรอืจากสถาบนัการศกึษาทงัของรฐัและเอกชนซงึทางการรบัรองหลกัสตูรการศกึษาแลว้

     (2)  ปรญิญาทุกสาขาวชิาจากวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศทเีชอืถอืได้

      (3)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรจ์ากวทิยาลยัพยาบาลกรมตํารวจ

      (4)  ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลศาสตรแ์ละผดงุครรภช์นัสูง พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ. 5 หลกัสูตร 4 ปี 

           จากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันี

            - วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ      - วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม

              - วทิยาลยัพยาบาลชลบุร ี      - วทิยาลยัพยาบาลสงขลา

              - วทิยาลยัพยาบาลนครราชสมีา     - วทิยาลยัพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อุบลราชธานี

              - วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุร ี  - วทิยาลยัพยาบาลสระบุรี

              - วทิยาลยัพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก  - วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค์

              - วทิยาลยัพยาบาลราชบุร ี      - วทิยาลยัพยาบาลอุตรดติถ์

              - วทิยาลยัพยาบาลลาํปาง 

    (5)  ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดุงครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.8 หลกัสูตร 3 1/2 ปี 

     จากวทิยาลยัพยาบาลวชริพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)

     (6)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรพ์นืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสูตร 4 ปี 

    จากวทิยาลยัพยาบาลเกอืการณุย ์(พ.ศ. 2526 เป็นตน้ไป)

      (7)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสูตร 4 ปี จาก

    โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั กรมแพทยท์หารเรอืและวทิยาลยัพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก

      (8)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสตูร 3 1/2 ปี 

    จากโรงเรยีนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย ์ทหารอากาศ

     (9)  ประกาศนียบตัรนักเรยีนเดนิเรอืพาณิชย ์สาขาวชิาเดนิเรอืจากศูนยฝึ์กพาณิชย์นาวกีรมเจา้ท่า

    (10) ประกาศนียบตัรครเูทคนิคชนัสงู (ปทส.)

      (11) หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการท่องเทยีวและการโรงแรมจากมหาวทิยาลยันานาชาต ิ

    แสตมฟอรด์ (ปจัจุบนัวทิยาลยันานาชาตซิลิเลอร ์- แสตมฟอรด์)

      (12) หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ต่อเนือง 2 ปี) จากวทิยาลยัโปลเีทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

      (13) หลกัสตูรศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาภาษาองักฤษธุรกจิ วทิยาลยัเซนต์เทเรซาอนิต ิ(พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป)

      (14) เปรยีญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)

      (15) ประกาศนียบตัรอภธิรรมบณัฑติ

 2. วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา (ใช้สิทธิสมคัรประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)

  (1)  อนุปรญิญาทุกสาขาวชิาในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอืจากสถาบนัการศกึษาทงัของรฐัและเอกชน 

    ซงึทางการรบัรองหลกัสูตรการศกึษาแลว้

  (2)  อนุปรญิญาทุกสาขาวชิาจากวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศทเีชอืถอืได้

  (3)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง (ปวส.) แผนกต่างๆ

  (4)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.)

  (5)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม (ป.ม.)

  (6)  ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชนัสูง (ป.กศ. ชนัสูง)

  (7)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม (วชิาชุด) หรอืพเิศษมธัยม (พ.ม.) (พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3)

  (8)   ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชนัสงูปีท ี2

การจาํแนกคณุวฒิุของผูมี้สิทธิสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา
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วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา  (ต่อ)     

  (9)   ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม การช่าง (ป.ม.ช.)

     (10)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมอาชวีศกึษา

     (11)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมการเรอืน

     (12)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวชิาการป่าไม ้(บางหลกัสตูร)

      (13)  ประกาศนียบตัรวชิาการชลประทาน

      (14)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวชิาครพูยาบาล

      (15)  ประกาศนียบตัรประโยคครูพเิศษมธัยมชา่ง (พ.ม.ช.)

      (16)  ประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสูตร 3 ปี 

    จากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันี

    -  วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ          -  วทิยาลยัพยาบาลสงขลา

    -  วทิยาลยัพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก    -  วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค์

    -  วทิยาลยัพยาบาลนครราชสมีา      -  วทิยาลยัพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อุบลราชธานี

    -  วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี

    (17) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดุงครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสูตร 3 1/2 ปี จากสถาบนั 

    การศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสุข ตามขอ้ (16)

     (18) ประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสูตร 4 ปี จาก 

    วทิยาลยัพยาบาลวชริพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวทิยาลยัพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2518)

     (19) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดุงครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสูตร 3 1/2 ปี จาก 

    วทิยาลยัพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวทิยาลยัพยาบาลเกอืการุณย ์(พ.ศ. 2521-2526)

  (20) ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรู ้ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 1/2 ปี 

    จากโรงเรยีนเสนารกัษ์กรมแพทยท์หารบก

      (21) ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรู ้ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสตูร 

    3 1/2 ปี จากโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั กรมแพทยท์หารเรอื

     (22) ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมโยธาธกิาร (พ.ศ. 2492-2520)

      (23)  ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมทดีนิ

      (24)  ประกาศนียบตัรวชิาการหนังสอืพมิพ ์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

    (เฉพาะผูม้พีนืความรูม้ธัยมศกึษาตอนปลาย)

     (25) ประกาศนียบตัรวชิาสตัวแพทย ์จากโรงเรยีนสตัวแพทย ์กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  (26) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานสาธราณสุข (พนักงานอนามยั) จากวทิยาลยัการสาธารณสุข

  (27) ประกาศนียบตัรชนัสงูวชิาพยาบาลและอนามยั (ม.ศ.5 + 3 ปี จากวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย)

      (28) ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลจติเวชและผดุงครรภ์ จากวทิยาลยัพยาบาลศรธีญัญา กรมการแพทย์

    กระทรวงสาธารณสุขและหลกัสตูรซงึผูส้าํเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาปีท ี5 (ม.ศ.5) หรอืมธัยมศกึษา

    ปีท ี6 (ม.6) มรีะยะศกึษา 2 ปี รวม 7 หลกัสตูรคอื  

        1. หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

    2.  หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รงัสเีทคนิค) คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

    3.  หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รงัสเีทคนิค) คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี

    4.  หลกัสตูรเจา้หน้าทวีทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี

    5.  หลกัสตูรเจา้หน้าทวีทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย์

    6.  หลกัสตูรพยาบาลและผดงุครรภร์ะดบัตน้ คณะแพทยศาสตร์

    7.  หลกัสตูรช่างอุปกรณ์การแพทย ์สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา  (ต่อ)
  (29)   จากสถาบนัการบนิพลเรอืน

    1.  หลกัสูตรวชิาบาํรุงรกัษาอากาศยาน Aircraft Maintenance (AM)

    2.  หลกัสตูรวชิาบํารุงรกัษาเครอืงสอืสาร Communication Maintenance (CM) 

    3.  หลกัสตูรบํารงุรกัษาเครอืงวดัประกอบการบนิ Aircarft Maintenance - Aircarft Instruments

    4.  หลกัสตูรวชิาช่างเครอืงวดัประกอบการบนิ (Civil Avition Traning Center ) พ.ศ. 2546   

     นอกนันตํากว่าอนุปรญิญา      

    5.  หลกัสูตรวชิาเทคโนโลยอีากาศยาน Aircraft Technology (AT) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555             

      (30)   จากโรงเรยีนจา่อากาศ

    1.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์ระดบัตน้ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2537)

    2.  หลกัสตูรโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยทุธศกึษาทหารอากาศหลกัสตูร 2 ปี

      (31)   จากกรมแพทยท์หารเรอื หลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัตน้

      (32)   ประกาศนียบตัรวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทยีวชนัสงูของสถาบนัฝึกอบรมวชิาการโรงแรมและ

    การทอ่งเทยีว (สวท.)

      (33)   ประกาศนียบตัรโรงเรยีนช่างทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล                    

      (34)   ประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษาทางการแพทย ์ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2547

      (35)   ประกาศนียบตัรเวชระเบยีน ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2547

      (36)   ประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย ์(พยาธวิทิยาคลนิิก) ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2547 

  (37) ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูงเวชกจิฉุกเฉิน โรงเรยีนพยาบาล กองการศกึษากรมแพทยท์หารเรอื

 3. วฒิุหลกัสตูรการศึกษาขนัพืนฐานเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประโยคมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ ประโยคเตรียมอดุมศึกษา (ม.8) และสูงกว่า แต่ตาํกว่าอนุปริญญา

  (1)  ประกาศนียบตัรประโยคอาชวีศกึษาชนัสงูทุกแผนก  

      (2)  ประกาศนียบตัร ประโยคการเรอืนชนัสูง

  (3)  ประกาศนียบตัรโรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟหลกัสตูร 3 ปี ทุกแผนก

   (4)   ประกาศนียบตัรโรงเรยีนเตรยีมทหาร หลกัสตูร 2 ปี

   (5)   ประกาศนียบตัรจ่าอากาศ (ชา่งเครอืงชนัหนึง) หลกัสตูร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)

   (6)   ประกาศนียบตัร เตรยีมปีท ี2 แผนกต่างๆ ดงันี

                  - เตรยีมปรญิญาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมนายเรอื

              - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมนายรอ้ย   - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

              - เตรยีมปรญิญาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง

   (7)  ประกาศนียบตัรประโยคศลิปศกึษาชนักลาง หรอื ชนัปีท ี3 จากโรงเรยีนช่างศลิป กรมศลิปากร

       (8)  ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชนักลางปีท ี3

       (9)  ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษา (ม.8 วสิามญั) แผนกต่างๆ ดงันี

              - แผนกพณิชยการ  - แผนกการเรอืน  - แผนกช่างกล  - แผนกภาษา  - แผนกช่างสตรี

      (10) ประกาศนียบตัรโรงเรยีนช่างฝีมอืทหาร หลกัสูตร 3 ปี

      (11) ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลหลกัสตูร 3,4 ปี (และมพีนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3) จาก โรงเรยีนพยาบาล 

    กรมยุทธศกึษาทหารเรอื กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ

      (12) วุฒเิดมิ ม.6 (เดมิ) + ประกาศนียบตัรวชิาการหนงัสอืพมิพ ์(3 ปี) ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

      (13) ประกาศนียบตัรประโยควชิาชพี (ปวช.) ทุกแผนก

          (14) ประกาศนียบตัรโรงเรยีนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (หลกัสตูร 3 ปี)

      (15) ประกาศนียบตัรวชิาสอืสารประเภทอเีลคโทรนิคส ์(หลกัสูตร 3 ปี)

      (16) ประกาศนียบตัรพเิศษวชิาการศกึษา (พ.กศ.) และมพีนืฐานความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
          (17) ประกาศนียบตัรประโยคครูพเิศษประถม (พ.ป.) และมพีนืฐานความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3

  (18) ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมกสกิรรม (เกณฑ์อนุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)

      (19) ประกาศนียบตัรประโยคครูประถมสามญั (ตวัประโยคตงัแต่ พ.ศ. 2472 เป็นตน้มา)

      (20) ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษา (ป.กศ.)

      (21) ประกาศนียบตัรประโยคครูประถมการช่าง (ปปช.)

      (22) ประกาศนียบตัรประโยคครูการเรอืน

      (23) ประกาศนียบตัรประโยคครูอนุบาล (ประกาศนียบตัรครอูนุบาลใหม่) หลกัสตูร 3 ปี

      (24) ประกาศนียบตัรพลศกึษาโท (ตามหลกัสตูร พ.ศ. 2493)

      (25) ประโยคครปูระถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)

      (26) ประกาศนียบตัร International Baccalaureate หลกัสูตร 2 ปี

      (27) ประกาศนียบตัรประโยคครูประถมกสกิรรม (ตวัประโยค)

      (28) ประกาศนียบตัรของโรงเรยีนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ หลกัสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)

      (29) ประกาศนียบตัรนักเรยีนจ่าพรรคพเิศษเหล่าทหารแพทยข์องโรงเรยีนจ่าพยาบาล พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื 

    ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 ปี

      (30) ประกาศนียบตัรของโรงเรยีนจ่าอากาศเหล่าสอืสาร พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 ปี 

    (พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)

      (31) เปรยีญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)

      (32) เปรยีญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณ์ในการสอนวชิาปรยิตัธิรรม แผนกธรรมหรอื แผนกบาล ี

    หรอืในโรงเรยีน พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษาไมน้่อยกว่า 1 ปี โดยมเีวลาสอน ไม่น้อยกว่า 300 ชวัโมง  

    โดยใหก้รมการศาสนาเป็นผูร้บัรองประสบการณ์และกรมวชิาการเป็นผูอ้อกใบเทยีบความรูใ้ห้

  (33) ประกาศนียบตัร มชัฌมิาอภธิรรมมกิะเอก

      (34) หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2539 ยกเวน้ หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

    พยาบาลศาสตร์ระดบัตน้ (หลกัสตูรใหม)่ พ.ศ. 2537 เทยีบความรูเ้ทา่กบัอนุปรญิญา และหลกัสตูร ปี 2545  

  (35) หลกัสตูรจากสถาบนัการบนิพลเรอืน

    1.  หลกัสตูรวชิาเครอืงวดัประกอบการบนิ Aircraft Instruments (AI)

    2.  หลกัสตูรควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Control (ATC)

    3.  หลกัสตูรวชิาสอืสารการบนิ Communication Operations (CO)

      (36) หลกัสตูรของวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภเิษก

    1.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรท์างการแพทย ์สาขาเซลลว์ทิยา

    2.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรเวชระเบยีน ( เวชสถติ ิ)

    3.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรรงัสกีารแพทย ์

    4.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธคิลนิีก

    5.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ สาขาโลหติวทิยาและธนาคารเลอืด

    6.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม

    7.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษา ( เวชสาธติ )

    8.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธวิทิยา

  (37) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม จากวทิยาลยัการสาธารณสขุภาคใต้

  (38) หลกัสตูรโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศกึษาทหารอากาศหลกัสูตร 1 ปี

      (39) หลกัสตูรนักเรยีนจ่าทหารเรอื (รบัผูจ้บ ม.ศ.5 หรอื ม.6 ปจัจุบนั เขา้ศกึษาหลกัสตูร 2 ปี)

      (40) หลกัสตูรการดุรยิางคต์อนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุรยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื

  (41) หลกัสตูรการดุรยิางคต์อนปลาย ชนัปีท ี6 จาก ร.ร.ดุรยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื 

      (42) หลกัสตูรนักเรยีนชา่งกรมอู่ทหารเรอื  พ.ศ. 2536
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)   
  (43) โรงเรยีนสมาคมไทย - ญปุีน่ จากสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
  (44) ประกาศเทยีบวุฒกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บั ประกาศนียบตัร 
    Mississippi High School Equivalency Diploma ดาํเนินการในนามของ Mississippi Commuity College  
    Board, Mississippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)  
  (45) ประกาศเทยีบวุฒกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บั    
    ประกาศนียบตัร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of  
    Education และใบเเสดงผลการสอบผา่น (Official Transcript of GED Test)   
  (46) ประกาศเทยีบวุฒกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บัประกาศนียบตัร  
    High School Equivalency Credential ดําเนินการในนามของ Government of the District of  Columbia  
    Office of the State Superintendent of Education และใบเเสดงผลการสอบผา่น (Official GED Transcript) 
  (47) วุฒจิากโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทย
    1. โรงเรยีนร่วมฤดวีเิทศศกึษา      16. โรงเรยีนนานาชาตสิาทรใหม ่  
     (Ruamrudee International School)     New Sathorn International School)
    2. โรงเรยีนสถานศกึษานานาชาต ิ    17. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตร์ามคาํแหง 
                 (International School Bangkok)      (Ramkhamhaeng Advent International School)
    3. โรงเรยีนบางกอกพฒันา         18.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนตจ์อห์น เเมร ี
                 (Bangkok Patana School)        (Saint John Mary International School) 
    4.  โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม่      19.  โรงเรยีนนานาชาตคิวิ.เอส.ไอ ภเูกต็ 
                 (Chiangmai International School)      (Q.S.I International Schoolof Phuket) 
    5. โรงเรยีนนานาชาตเิอกมยั                20. โรงเรยีนนานาชาตสิยาม       
                 (Ekamai International School)           (Siam International School) 
    6.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์จอหน์     21. โรงเรยีนมหาไถ่วเิทศศกึษา
                 (Saint John’s International School)     (Redeemer International School)    
    7.  โรงเรยีนนานาชาตนิิสท ์           22. โรงเรยีนนานาชาตเิคไอเอส

                 (Nist International School)        (KIS International School) 
     (โรงเรยีนนานาชาตใิหมแ่ห่งประเทศไทย เดมิ)   (โรงเรยีนนานาชาตคิซิ อนิเตอรเ์นชนัเนล เดมิ)
    8. โรงเรยีนประชาคมนานาชาต ิ     23.  โรงเรยีนนานาชาตลิานนา  
                 (International Community School)             (Lanna International School)

9. โรงเรยีนนานาชาตภิาคตะวนัออก    24. โรงเรยีนานาชาตอิเมรกินัแปซฟิิก  
                 (International School Eastern Seaboard)    (American Pacific International School) 
       10. โรงเรยีนนานาชาตไิทย - อเมรกินั      (โรงเรยีนนานาชาตเิอกปญัญา เดมิ)
     (Thai - American International School)  25. โรงเรยีนดอิเมรกินัสคลูออฟเเบงค๊อก 
       11.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่น (เขาใหญ่)    (The American School of Bangkok)
     (St.Stephen’s International School)     (โรงเรยีนนานาชาตดิษิยะครนิ เดมิ) 
     (Khao Yai) (โรงเรยีนนานาชาตจิกัวาล เดมิ) 26. โรงเรยีนนานาชาตเิกรซ  
       12. โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี        (Grace International School)                   
     (Thai-Chainese International School)   27. โรงเรยีนนานาชาตคิอนคอรเ์ดยีน
       13. โรงเรยีนนานาชาตดิลัลชิ        (Concordian International School)  
     (Dulwich International School)            28. โรงเรยีนประชาคมนานาชาตบิางนา
       14. โรงเรยีนนานาชาตนิครพายพั       (International Community School Bangna)

     (Nakorn Payap International School)   29. โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิกรุงเทพ

       15.  โรงเรยีนนานาชาตนีิวา         (Lycee Francais International de Bangkok)

     (Niva International School)         
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)       
 30. โรงเรยีนนานาชาตคิรสิเตยีนกรุงเทพ 41. โรงเรยีนอนิเตอรเ์นชนัเเนลเกวล ี(หทยัราษฎร)์
  (Bangkok Christian International School)  (Kevalee International School)
  (โรงเรยีนนานาชาตกิรุงเทพ เดมิ) 42. โรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส-ออนนุช
 31. โรงเรยีนนานาชาตทิรนิีต ี  (Wells International School On Nut Campus)  
  (Trinity International School) 43. โรงเรยีนนานาชาตโิจซูอกินั กรุงเทพฯ
 32. โรงเรยีนครสิเตยีนเยอรมนัเชยีงใหม ่   (Josuikan Bangkok International School)
  (Christian German Chiengmai School) 44. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่นส ์
 33. โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์พทัยา  (St. Stephen’s International School)
  (Regents International School Pattaya) 45. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสี กรุงเทพ
  (โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท ์เดมิ)  (Bangkok Adventist International School)
  (โรงเรยีนนานาชาตริวมบณัฑติ เดมิ) 46. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสีมชิชนั
 34.  โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิ ภูเกต็  (Adventist International Mission School)
  (British International school, Phuket) 47. โรงเรยีนนานาชาตพิระคณุกรุงเทพ 
 35. โรงเรยีนนานาชาตเิปรม ตณิสูลานนท ์  (Bangkok Grace International School)
  อนิเตอรแ์นชชนัแนล สคูล 48. โรงเรยีนนานาชาต ิกรีพฒัน์
  (Prem Tinsulanonda International School)  (Keerapat International School)
 36. โรงเรยีนนานาชาตโิมเดริน์กรุงเทพฯ 49. โรงเรยีนนานาชาตเิกาหล ีกรุงเทพ
  (Modern International School, Bangkok)  (Korean International School of Bangkok)
 37. โรงเรยีนนานาชาตแิพน-เอเชยี 50. โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท์-กรุงเทพ 
  (Pan-Asia International School)  (The Regent’s School Bangkok)
 38. โรงเรยีนบางกอกเเอ๊ดเวนต์  51. โรงเรยีนนานาชาตเิเคลฟิอร์เนีย เพรพ  
  (ฺBangkok Advant School)  (Califonia Prep. International School) 
 39. โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์เเอนดรวูส์ กรุงเทพฯ 52. โรงเรยีนครสิเตยีนนานาชาตเิชยีงราย
  (St. Andrews International School Bangkok)  (Chiang Rai International Christian School)
 40. โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิโคลมัเบยี 

  (ฺBritish Columbia International School)  

  ประกาศนียบตัรซงึเทยีบเท่าประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายทตีอ้งมพีนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 นอกจาก     
คุณวุฒทิกีล่าวมาแลว้ ตอ้งมใีบเทยีบความรูจ้ากกระทรวงศกึษาธกิารไปแสดงดว้ย
 4. วฒิุการศึกษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูรการศึกษาขนัพืนฐาน  หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3 
หรือ ม.6 เดิม)
 (1)  ประโยคมธัยมอาชวีศกึษาตอนปลาย    (11) ประโยคครูพลศกึษาเอกตวัประโยคสาํหรบัรุน่ทกีําหนดพนื  

   (ประโยคอาชวีศกึษาชนักลาง หลกัสูตร 3 ปี)    ความรูเ้ดมิสอบไลไ่ดช้นัประถมศกึษาปีท ี7 (ม.3 เดมิ)

 (2)  ประโยคประถมอาชพีช่างเขยีน     (12)  ประโยคครูมลูสามญั 

 (3)  ประโยคครจูกัสานเอก         (ตวัประโยคตงัแต่ พ.ศ. 2479 เป็นตน้มา)

 (4)  ประโยคประถมพณิชยการ      (13)  ประโยคครูมลูสามญั (วชิาชุด) หรอืครูพเิศษประถม

 (5)  เปรยีญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)     (14)  ประโยคครูพลศกึษาเอก

 (6)  ประโยคมธัยมต้นอาชพี แผนกช่างตดัเสอื     (เกณฑอ์นุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)  

 (7)  เปรยีญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3)     (15)  ประโยคครูวาดเขยีนเอก (เกณฑอ์นุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)

 (8)  นาฏศลิป์ชนัตน้         (16)  หลกัสตูรนักเรยีนพลดุรยิางคท์หารบก

 (9)  ประโยคการเรอืนชนัตน้         โรงเรยีนดุรยิางคท์หารบก พ.ศ. 2536

 (10) ประโยคครพูลศกึษา ตร ีโท หรอืเอก     (17)  ประโยคมธัยมวสิามญัศกึษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)

   ตวัประโยคสาํหรบัรุ่นทกีําหนดพนืความรูเ้ดมิ  (18) หลกัสตูรนักเรยีนพลดุรยิางคท์หารเรอื 

   สอบไลไ่ดช้นัมธัยมศกึษาปีท ี2 (ม.5 เดมิ)     โรงเรยีนดุรยิางคท์หารเรอื ชนัปีท ี3
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กรณีคณุวฒิุตามข้อ 4 จะต้องมีคณุสมบติัเพิมเติมตามทีกาํหนดไว้ในข้อบงัคบั ม.ร. ว่าด้วยการศึกษา   

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ผูส้มคัรทใีชคุ้ณวุฒแิละคุณสมบตัดิงักล่าวจะตอ้งนําสาํเนาวุฒบิตัร 2 ฉบบั พรอ้มกบั  

ใหนํ้าใบรบัรองการเป็นขา้ราชการหรอืการปฏบิตังิาน ฉบบัจรงิพรอ้มถา่ยสาํเนาอกี 1 ฉบบั ไปยนืประกอบกนั ในวนัสมคัร 

และผูร้บัรองตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทมีตีาํแหน่งระดบัหวัหน้ากอง หรอืเทยีบเทา่ขนึไป

 กรณีคนต่างประเทศต้องการศึกษาต่อในคณะตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจะตอ้งทาํการทดสอบภาษาไทย

ก่อนการสมคัร ประมาณ 3 สปัดาห์ ในภาคนัน ๆ มฉิะนันจะไม่มสีทิธสิมคัรเป็นนักศกึษาใหม่

 กรณีใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องนําใบเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการไปแสดงพร้อมกับ    

สําเนาวุฒิบตัรจากต่างประเทศนันโดยผู้สมคัรต้องไปติดต่อขอใบเทียบความรู้ไว้ล่วงหน้า เพราะต้องใช้เวลานาน          

พอสมควร ทสีาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ถา้สถานศกึษานันๆ     

คดิค่าธรรมเนียมในการตรวจคุณวุฒนิกัศกึษาจะตอ้งดําเนินการจดัสง่และเสยีค่าธรรมเนียมเอง และใหส้ถานศกึษาส่งผล

ตรวจสอบกลบัมาทมีหาวทิยาลยัโดยตรง

1. ผูส้มคัรทีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต มีดงันี

 1.1  เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาทมีวีฒุกิารศกึษาสงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายขนึไป ไดแ้ก่ ป.กศ.สงู, ปวส. ปวท. 

   หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตร ี

 1.2  เป็นผูท้เีคยศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหง ไดแ้ก่ ผูท้จีบอนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรแีลว้ หรอืหมด 

   สถานภาพการเป็นนกัศกึษา เนืองจากศกึษาครบ 8 ปีหรอืขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกว่า 2 ภาคการศกึษา

   ปกตโิดยไม่ไดช้ําระค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษา หรอืลาออกแลว้ หรอืเคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

   (Pre-Degree)

 1.3  มวุีฒกิารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า และเคยศกึษาในสถาบนัการศกึษาระดบั

   อุดมศกึษามาก่อน และมคีวามประสงคจ์ะยา้ยโอนมาศกึษาต่อทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง 

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

 2.1  ผูท้ใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 1.1 ตอ้งชาํระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 100 บาท กระบวนวชิาที

   เทยีบโอนหน่วยกติไดจ้ะไดเ้กรด C+  และรายละเอยีดกระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ จะเป็นไปตามเกณฑ์

   การเทยีบโอนแนบทา้ยคณะนนั ๆ

 2.2  ผูท้ใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 1.2 ตอ้งชาํระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 50 บาท กระบวนวชิาที

   เทยีบโอนหน่วยกติไดจ้ะไดเ้กรดตามทไีดไ้วเ้ดมิ (P = C+ หรอื G = A) โดยจะตอ้งสง่ใบรบัรองผลการศกึษา 

   (Transcript) ฉบบัสมบูรณ์ใหค้ณะตรวจสอบรายกระบวนวชิาทเีทยีบโอนซงึคณะจะแจง้ผลใหท้ราบรายบุคคล

 2.3  ผูท้เีทยีบโอนหน่วยกติโดยใชผ้ลการเรยีนของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และของต่างสถาบนัรวมกนัให้

   เทยีบโอนหน่วยกติกระบวนวชิาของสถาบนัอนืก่อน แลว้จงึนําวชิาทสีอบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

   ไปเทยีบเพมิเพอืไมใ่หเ้ทยีบวชิาซําซอ้นกนั กระบวนวชิาทเีทยีบโอนหน่วยกติกรณีจบจากต่างสถาบนัจะได ้

   เกรด C+ การชําระคา่เทยีบโอนหน่วยกติและผลการเรยีนทเีทยีบโอนหน่วยกติได ้ใหเ้ป็นไป

 2.4  ผูใ้ชส้ทิธยิา้ยโอนตามขอ้ 1.3 ตอ้งม ีใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มสาํเนา และคาํอธบิายรายวชิา

   (Course Description) 1 ชดุมาแสดงดว้ย หากยงัมสีถานภาพเป็นนักศกึษาอยู่จะตอ้งลาออกจากสถาบนัเดมิ

   ก่อนการสมคัรเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต(ทุกคณะ)
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 ผู้ทีประสงคจ์ะใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องดาํเนินการดงันี

   1. ทาํเครอืงหมาย x หรอื / แสดงความประสงคข์อใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติในใบสมคัรและใบขนึทะเบยีน

    เป็นนกัศกึษา (ม.ร.2)

   2. แจง้เจา้หน้าทผีูต้รวจสอบเอกสารการวา่ประสงค์ขอเทยีบโอนหน่วยกติ   

   3. พบเจา้หน้าทใีนขนัตอนของการเทยีบโอนหน่วยกติเพอืใหต้รวจสอบคุณวุฒแิละแนะนํากระบวนวชิา

    ลงทะเบยีนเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวมทงัการกรอกเอกสารการชําระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติ(ม.ร.23/1)

    สาํหรบัใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานการชําระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติในขนัตอนการลงทะเบยีนเรยีน

   4. ชําระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติโดยยนืแบบ ม.ร.23/1 พรอ้มกบัเอกสารการลงทะเบยีนเรยีน ทงันีอาจจะ

    ชําระค่าเทยีบโอนหน่วยกติทงัหมดหรอืชาํระไว ้100.- บาท กไ็ด ้กรณีทชีาํระไว ้100.-บาท จะตอ้งไป 

    ดาํเนินการชาํระค่าเทยีบโอนหน่วยกติสว่นทเีหลอืภายใน 1 ปีการศกึษา

บคุคล         ทหารบก         ทหารเรือ  
นาย   MR.     พลทหาร  PVT.      พลทหารเรอื SEAMAN
นาง   MRS.     ส.ต.    PFC.      จ.ต.  PO 3
น.ส.   MISS.     ส.ท.   CPL.      จ.ท.  PO 2
ม.ล.   M.L.     ส.อ.   SGT.      จ.อ.  PO 1
ม.ร.ว.   M.R.     จ.ส.ต.   SM.3      พ.จ.ต.  CPO 3
บาทหลวง  REV.     จ.ส.ท.   SM.2      พ.จ.ท.  CPO 2
          จ.ส.อ.   SM.1      พ.จ.อ.  CPO 1
พระภิกษุ        ร.ต.   SUB.LT.     เรอืตร ี  SUB.LT.
พระ   PHRA     ร.ท.   LT.       เรอืโท  LT.JG. 
พระมหา  PHRAMAHA   ร.อ.   CAPT.      เรอืเอก  LT.
สามเณร  NOVICE    พ.ต.   MAJ.      นาวาตร ี LCOR.
พระครู   PHRAKHRU   พ.ท.   LT.COL.     นาวาโท COR.
พระปลดั  PHRAPALAD   พ.อ.   COL.      นาวาเอก CAPT.
พระครูปลดั  PHRAKHRUPALAD พล.จตัวา  BRIG.GEN.     พล.ร.จ. COMME.
พระอธกิาร  PHRAATIKARN  พล.ต.   MAJ.GEN.     พล.ร.ต. RADM.
          พล.ท.   LT.GEN.     พล.ร.ท. VADM.
          พล.อ   GEN.      พล.ร.อ. ADM.      

ตาํรวจ             ทหารอากาศ
พลฯ    POL.CON        พลทหารอากาศ  AMM. 
ส.ต.ต.   POL.L.CPL.       จ.อ.ต.    LAC.
ส.ต.ท.   POL.CPL.        จ.อ.ท.    CPL.
ส.ต.อ.   POL.SGT.        จ.อ.อ.    SGT.
จ.ส.ต.   POL.SGT.MAJ.      พ.อ.ต.    FS 3
ด.ต.   POL.SEN.SGT.MAJ.     พ.อ.ท.    FS 2
ร.ต.ต.   POL.SUB-LT.       พ.อ.อ.    FS 1
ร.ต.ท.   POL.LT.        ร.ต.     PLT.OFF.
ร.ต.อ.   POL.CAPT.       ร.ท.    FLG.OFF.
พ.ต.ต.   POL.MAJ.        ร.อ.     FLT.LT.
พ.ต.ท.   POL.LT.COL       น.ต.    SQN.LDR.
พ.ต.อ.   POL.COL.        น.ท.    WG.CDR.

ตวัอย่างคาํนําหน้านาม ชือยศในการเขียนใบสมคัร (ม.ร.2)
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ตาํรวจ (ต่อ)           ทหารอากาศ (ต่อ)

พล.ต.ต.   POL.MAJ.GEN.     น.อ.   GP.CAPT.

พล.ต.ท.   POL.LT.GEN.      พล.อ.จ.  AC.

พล.ต.อ.   POL.GEN.       พล.อ.ต.  AVM. 

ว่าทรีอ้ยตร ี  SUB-LT.       พล.อ.ท   AM.

พลตํารวจหญงิ  POL.CONST.      พล.อ.อ.  ACM.

ร.ต.ต.หญงิ   POL.SUB-LT.

ร.ต.ท.หญงิ   POL.LT. 

ร.ต.อ.หญงิ   POL.CAPT.

เทียบ พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ.

2498-1955 2507-1964 2516-1973 2525-1982 2534-1991 2543-2000 2552-2009

2499-1956 2508-1965 2517-1974 2526-1983 2535-1992 2544-2001 2553-2010

2500-1957 2509-1966 2518-1975 2527-1984 2536-1993 2545-2002 2554-2011

2501-1958 2510-1967 2519-1976 2528-1985 2537-1994 2546-2003 2555-2012

2502-1959 2511-1968 2520-1977 2529-1986 2538-1995 2547-2004 2556-2013

2503-1960 2512-1969 2521-1978 2530-1987 2539-1996 2548-2005 2557-2014

2504-1961 2513-1970 2522-1979 2531-1988 2540-1997 2549-2006 2558-2015

2505-1962 2514-1971 2523-1980 2532-1989 2541-1998 2550-2007 2559-2016

2506-1963 2515-1972 2524-1981 2533-1990 2542-1999 2551-2008 2560-2017

 CODE ศนูยส์อบส่วนภมิูภาคทีใช้กรอกในใบสมคัร บตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ 

และแบบลงทะเบียนเรียน

มหาวทิยาลยักําหนดศูนยส์อบสว่นภูมภิาค 39 จงัหวดั โดยกําหนด CODE ดงันี

CODE ศนูยส์อบ CODE ศนูยส์อบ CODE ศนูยส์อบ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ศนูยส์อบจงัหวดัเชยีงใหม่

ศนูยส์อบจงัหวดัเชยีงราย

ศนูยส์อบจงัหวดัแพร่

ศนูยส์อบจงัหวดัพษิณุโลก

ศนูยส์อบจงัหวดันครสวรรค์

ศนูยส์อบจงัหวดัอุดรธานี

ศนูยส์อบจงัหวดันครพนม

ศนูยส์อบจงัหวดัขอนแก่น

ศนูยส์อบจงัหวดัสรุนิทร์

ศนูยส์อบจงัหวดันครราชสมีา

ศนูยส์อบจงัหวดัรอ้ยเอด็

ศนูยส์อบจงัหวดัอุบลราชธานี

ศนูยส์อบจงัหวดัสพุรรณบุร ี  

ศนูยส์อบจงัหวดัราชบุร ี         

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ศูนยส์อบจงัหวดัจนัทบุรี

ศูนยส์อบจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ศูนยส์อบจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ศูนยส์อบจงัหวดันครศรธีรรมราช

ศูนยส์อบจงัหวดัตรงั                            

ศูนยส์อบจงัหวดัสงขลา

ศูนยส์อบจงัหวดัเพชรบรูณ์

ศูนยส์อบจงัหวดัปราจนีบุรี

ศูนยส์อบจงัหวดัอุทยัธานี

ศูนยส์อบจงัหวดัอํานาจเจรญิ

ศูนยส์อบจงัหวดัชุมพร

ศูนยส์อบจงัหวดัสุโขทยั

ศูนยส์อบจงัหวดัศรสีะเกษ

ศูนยส์อบจงัหวดัลพบุรี

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ศนูยส์อบจงัหวดัหนองบวัลาํภู

ศูนยส์อบจงัหวดันครปฐม

(ยกเลกิ)

ศูนยส์อบจงัหวดัชยัภูมิ

ศูนยส์อบจงัหวดัสกลนคร

ศูนยส์อบจงัหวดับุรรีมัย์

ศูนยส์อบจงัหวดัสระแกว้

ศูนยส์อบจงัหวดักาญจนบุรี

ศูนยส์อบจงัหวดัน่าน

ศูนยส์อบจงัหวดัอุตรดติถ์

ศูนยส์อบจงัหวดัพงังา

ศูนยส์อบจงัหวดัเลย
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คณะ code สาขาวิชา

นิตศิาสตร์ 0100 สาขาวชิานิตศิาสตร์

บรหิารธรุกจิ  0201 สาขาวชิาการจดัการ

รฐัศาสตร ์ 0601 กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ

สอืสารมวลชน                                       5400 สาขาสอืสารมวลชน

PRE - DEGREE  9000 รายกระบวนวชิา

ตาราง-เสียงสระ,พยญัชนะ

พยญัชนะภาษาไทย พยญัชนะตวัต้น พยญัชนะตวัสะกด สระภาษาไทย เสียงสระเทียบเท่า

ก
ข ฃ ค ฅ ฆ

ง
จ ฉ ช ฌ

ซ ทร(เสยีงซ) 

ศ ษ ส

ญ
ฎ ฑ(เสยีงด) ด

ฏ ต
ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ

ณ น

บ
ป
ผ พ ภ

ฝ ฟ

ม
ย
ร
ล ฬ

ว
ห ฮ

K-
KH-

NG-
CH-

S-

S-

Y-
D-

T-
TH-

N-

B-
P-
PH-

F-

M-
Y-
R-
L-

W-
H-

กา=ka
ขอ=kho 
ฆอ้ง=khong
งาม=ngam
จติ=chit
ชนิ=chin
เณอ=choe
ซา=sa
ทราย=sai
ศาล=san

ญาต=ิyat
ดา้ย=dai
ฑติ=dit
ปฏมิา=patima
ฐาน,ถ่าน=than
ฑล=thon
เฒ่า=thao
ประณตี=pranit
น้อย=noi
ใบ=bai
ไป=pai
ผา=pha
พงศ=์phong
สําเภา=sam-
phao
ฝ้าย=fai
ฟ้า=fa
มาตร=mat
ยาย=yai
รกัษา=raksa
ลาน=lan
กฬีา=kila
วาย=wai
หา=ha

-K
-K

-NG
-T

-T
-
-T

-N
-T

-T
-T

-N

-P
-P
-P

-P

-M
-
-N
-N

-
-

นก=nok
สขุ=suk
เมฆ=mek
สงฆ=์song
อาํนาจ=amnat
คช=kot

ก๊าซ=kat

กฤษณ์=krit
ทศ=thot
รส=rot
ชาญ=chan
กฎ=kot
เกดิ=koet
ปรากฏ=prakot
รฐั=rat
บท=bot
อาวุธ=awut
ปราณ=pran
จน=chon
กาบ=kap
บาป=bap
ลพัธ์=lap
ลาภ=lap

เสริ์ฟ=soep

นาม=nam
-
พร=phon
มาลย=์marn
กาฬ=kan
-
-

อะ  ั(อะลดรปู) 
อา 
รร (มตีวัสะกด)
รร (ไมม่ตีวัสะกด)
อํา
อ ิอี
อ ึอื
อุ อู
เอะ เอ
แอะ แอ
โอะ โอ เอาะ ออ
เออะ เออ
เอยีะ เอยี
เออืะ เออื
อวัะ อวั
ใอ ไอ อยั ไอย 
อาย
เอา อาว
อุย
โอย ออย
เอย
เออืย
อวย
อวิ
เอว็ เอว
แอว็ แอว
เอยีว
ฤ ฤๅ
ฤ
ฤ
ฦ ฦๅ

a
a
an
am
i
ue
u
e
ae
o
oe
ia
uea
ua
ua
ai
ai
ao
ui
oi
oei
ueai
uai
io
eo
aeo
iao
rue
ri
roe
lue

วนั=wan
ราม=ram
วรรณ=wan
สวรรค=์sawan
ราํ=ram
ม=ิmi
นึก=nuek
หร=ูru
เสง็=seng
แสง=saeng
ลม,ลอม=lom
เหลงิ=loeng
เลยีน=lian
เลอืก=lueak
รวม=ruam
วยั=wai
ชาย=chai
เมา=mao
ลุย=lui
โรย=roi
เลย=loei
เลอืย=lueai
มวย=muai
ลวิ=lio
เลว=leo
แมว=maeo
เลยีว=liao
ฤษ=ีruesi
ฤทธ=ิrit
ฤกษ์=roek
ฦๅสาย=luesai

การเขียน ชือตวั ชือสกลุ เป็นภาษาองักฤษ

CODE รหสัสาขาวิชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมคัร (ม.ร.2)



18     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560

อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรียน และค่าบาํรงุการศึกษา

สาํหรบัผู้สมคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา สมคัรสอบส่วนภมิูภาค

 1. ค่าลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ          50.- บาท

 2.  ค่าบตัรประจาํตวันกัศกึษา                100.- บาท

 3.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนกัศกึษา            800.- บาท

 4.  ค่าขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา              400.- บาท

 5.  ค่าสมาชกิหนงัสอืพมิพข์า่วรามคาํแหง (ขร.) ภาคละ        100.- บาท

 6.  ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั                300.- บาท

  * 7.  ค่าธรรมเนียมพเิศษ

   7.1  คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ          60.- บาท

      7.2  คา่บรกิารสอืการสอนรวมค่าสอืสาร กระบวนวชิาละ       100.- บาท

 8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกติ

      8.1  หน่วยกติสะสมเดมิจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกกรณหีน่วยกติละ  50.- บาท

      8.2  หน่วยกติอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัอนื หน่วยกติละ  100.- บาท

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผูส้มคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

(สมคัรสอบส่วนภมิูภาค)

                 ตาราง  ค่าธรรมเนียมพเิศษ  (ตามรายการท ี7)

                                                                              *  ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท                                                                                                       

                                                                              *  ค่าบรกิารสอืการสอนกระบวนวชิาละ 100.- บาท

จาํนวน

กระบวนวิชา

ค่าธรรมเนียมพิเศษ*

(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

160.-

320.-

480.-

640.-

800.-

960.-

1,120.-

1,280.-

ตวัอย่าง

ผูส้มคัรลงทะเบียน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา

ตอ้งชําระเงนิ ดงันี

1. ค่าธรรมเนียมปกติ

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ

รวมค่าธรรมเนียม

2,600.- บาท

1,120.- บาท

3,720.- บาท
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ตาราง การชาํระค่าธรรมเนียม

ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

  ก.  ตวัอย่างกรณีลงทะเบียนเรียนตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไม่ตรงหรือไม่ครบตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

ตารางแสดงจํานวนเงนิรวมค่าธรรมเนียมทงัหมด (คา่หน่วยกติ, ค่าสอบ, ค่าสอืการสอน)

จาํนวน

หน่วยกิต

จาํนวนกระบวนวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,910

2 1,960

3 2,010 2,170

4 2,220

5 2,270 2,430

6 2,320 2,480

7 2,530 2,690

8 2,580 2,740

9 2,630 2,790

10 2,840 3,000

11 2,890 3,050

12 2,940 3,100

13 3,150 3,310

14 3,200 3,360

15 3,250 3,410 3,570

16 3,460 3,620

17 3,510 3,670

18 3,560 3,720

19 3,610 3,770

20 3,660 3,820 3,980

21 3,710 3,870 4,030

22 3,760 3,920 4,080

 นิตศิาสตร ์  5  วชิา  14 CR.   =   3,200 บาท

 บรหิารธุรกจิ  8  วชิา  21 CR.   =   4,030 บาท

 รฐัศาสตร ์  5  วชิา  15 CR.   =   3,250 บาท

 สอืสารมวลชน 6  วชิา  16 CR.   =   3,460  บาท
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ตาราง การชาํระค่าธรรมเนียมระดบั ปริญญาตรี
(ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต)

  ก.  สูตรสาํเรจ็กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบยีนเรียนไม่ตรงตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

ตารางจาํนวนเงนิรวมคา่ธรรมเนียมทงัหมด (ค่าหน่วยกติ, ค่าสอบ, ค่าสอืการสอน)

จาํนวน

หน่วยกิต

จาํนวนกระบวนวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2,610

2 2,660

3 2,710 2,870

4 2,920

5 2,970 3,130

6 3,020 3,180

7 3,230 3,390

8 3,280 3,440

9 3,330 3,490

10 3,540 3,700

11 3,590 3,750

12 3,640 3,800

13 3,850 4,010

14 3,900 4,060

15 3,950 4,110 4,270

16 4,160 4,320

17 4,210 4,370

18 4,260 4,420

19 4,310 4,470

20 4,360 4,520 4,680

21 4,410 4,570 4,730

22 4,460 4,620 4,780

 นิตศิาสตร ์  5  วชิา  14 CR.   =   3,900 บาท

 บรหิารธุรกจิ  8  วชิา  21 CR.   =   4,730 บาท

 รฐัศาสตร ์  5  วชิา  15 CR.   =   3,950 บาท

 สอืสารมวลชน 6  วชิา  16 CR.   =   4,160 บาท
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อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรงุการศึกษา

สาํหรบัผู้สมคัรระดบัปริญญาตรี ทีสมคัรสอบส่วนภมิูภาค
 

 1. ค่าลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ     50.- บาท

 2. ค่าบตัรประจําตวันกัศกึษา        100.- บาท

 3. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนักศกึษา     900.- บาท

 4. ค่าขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา      700.- บาท

 5. ค่าสมาชกิหนังสอืพมิพข์่าวรามคาํแหง (ขร.) ภาคละ    100.- บาท

 6. ค่าบํารงุมหาวทิยาลยั       600.- บาท

 7. ค่าธรรมเนียมพเิศษ

  7.1 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ     60.- บาท

  7.2 ค่าบรกิารสอืการสอนรวมค่าสอืสาร กระบวนวชิาละ   100.- บาท

 8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกติ

  8.1 หน่วยกติสะสมเดมิจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกกรณีหน่วยกติละ  50.- บาท

  8.2 หน่วยกติอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัอนื หน่วยกติละ  100.- บาท

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี

 สมคัรสอบส่วนภมิูภาค

              ตาราง   คา่ธรรมเนียมพเิศษ (ตามรายการท ี7)  

กรณีเทยีบโอนหน่วยกติ ถา้ยงัไมช่ําระคา่เทยีบโอนทงัหมด                   

ใหช้ําระค่าเทยีบโอน (ฐานขอ้มลู) จาํนวน 100.- บาท และให้

ชําระสว่นทเีหลอืภายใน 1 ปี นบัจากวนัทสีมคัร      * ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท

(เขยีนแบบลงทะเบยีนเรยีน หน้า 26 ขอ้ 6 จาํนวน 100.- บาท * ค่าบรกิารสอืการสอนกระบวนวชิาละ 100.- บาท

รวมเงนิเพมิ 100.- บาท)

ตวัอย่าง

ผู้สมคัรลงทะเบียน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา                                                                   

ตอ้งชาํระเงนิ ดงันี                                                                                                          

1. ค่าธรรมเนียมปกต ิ        3,300.-  บาท

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ       1,120.-  บาท

รวม คา่ธรรมเนียม                   4,420.-  บาท

จาํนวน

กระบวนวิชา

ค่าธรรมเนียมพิเศษ* 

(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

160.-

320.-

480.-

640.-

800.-

960.-

1,120.-

1,280.-
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ตวัอย่างการกรอกใบสมคัร
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ตวัอย่าง ธนาณัติค่าสมคัร (ธน.31 สีฟ้าอ่อน)
  ทีทาํการไปรษณียจ์ะออกเอกสารนีให้ 2 ฉบบัเมือท่านซือธนาณัติ  ให้ส่งฉบบัที 1 พร้อมใบสมคัรห้าม

แยกส่ง ฉบบัที 2 (สีเขียว)สาํหรบัผูฝ้ากเงินเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานการส่งเงิน

ตวัอย่างการจ่าหน้าซองจดหมาย
(สาํหรบัผูส้มคัรทางไปรษณีย)์
(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

(จาํนวน 1 ซอง)

 

  เขยีนจ่าหน้า ชอื - ทอียู่ของผูส้มคัรบนซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 1 ซอง ตามตวัอย่าง (ผูส้มคัร

จดัหาเอง) เฉพาะผูส้มคัรทางไปรษณียท์ไีมใ่ชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติเท่านัน

ชือและทีอยู่ผู้ฝาก

  หน่วยรบัสมคัรส่วนภมูภิาค     ชือและทีอยู่ผู้รบั

  ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคาํแหง     คณุราม  มานะเรียน

  กรุงเทพฯ                     51 หมู่ที 9

                     ต. ท่าขนุน

               อ. เชียรใหญ่

               จ. นครศรีธรรมราช

                   รหสั  

ตดิแสตมป์

3 บาท

8 0 1 9 0

1 0 2 4 1
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แถบรหสักระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษา ภาค 1  ปีการศึกษา 2560

สาํหรบันักศึกษาสมคัรใหม่ส่วนภมิูภาค 
                                                                                  

                      สาํหรบัเจา้หน้าท ีB..................C..................

รหสัศูนยส์อบ                 จงัหวดั...........................................

คาํนําหน้า  ชอื – สกุล.............................................................รหสัประจาํตวั 

                                         (เขยีนตวับรรจง)

วนั เดอืน ปีเกดิ........./................/........... เลขประจาํตวัประชาชน 

กระบวนวิชาทีลงทะเบียนเรียน เลอืกกระบวนวชิาตามหลกัสูตรของคณะทเีขา้ศกึษา และทาํเครอืงหมาย

วงกลมลอ้มรอบเลขหน้ากระบวนวชิาทตีอ้งการลงทะเบยีนเรยีน

1.           2.           3. 

   ACC1101        ECO1003                    ECO1121 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

4.           5.           6. 

   ENG1001        GAS2802                   HPR1001 
   .......3......หน่วยกติ               .......2......หน่วยกติ                       .......1......หน่วยกติ

7.           8.           9. 

   LAW1001             LIS1001                       MTH1003 
   .......2......หน่วยกติ               .......2......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

10.           11.          12. 

   PHI1003              POL1101                        POL2106 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

   

13.           14.          15. 

   PSY1001         SOC1003                    THA1001 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

                                

 

                 รวม............................วิชา............................หน่วยกิต

ติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัว

ACC1101

ENG1001

LAW1001

MTH1003

POL1101

ECO1003

GAS2802

LAW1004

PHI1003

PSY1001

ECO1121

HPR1001

LAW1001

POL1100

SOC1003
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อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมและคาลงทะเบียนเรียน
                  ปริญญาตรี   Pre-degree

       1.  คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา       900 บาท   800 บาท

       2.  คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา          700 บาท   400 บาท

       3.  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา             100 บาท   100 บาท

       4.  คาบํารุงมหาวิทยาลัย           600 บาท   300 บาท

       5.  คาสมาชิก นสพ. ขาวรามคําแหง (ข.ร.) ภาคละ    100 บาท   100 บาท

       6.  คาเทียบโอนหนวยกิต                   =...............บาท

        (เทียบโอน ฯ สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ เทานั้น)

       7.  คาลงทะเบียนเรียน........................หนวยกิต × 50            = ............................................ บาท

       8.  คาธรรมเนียมการสอบ...........................วิชา × 60            = ............................................ บาท

       9.  คาสื่อการสอน........................................วิชา × 100          = ............................................ บาท

        (นักศึกษาสมัครใหมทุกคนตองชําระคาส่ือการสอน)

                                                          รวมเปนเงินท้ังส้ิน      =                   บาท         

ส่ังจายเปนไปรษณียธนาณัติ

รหัสไปรษณียตนทางของธนาณัติ                                   เลขที่ธนาณัติ  

ที่อยูปจจุบัน  สําหรับมหาวิทยาลัยสงเอกสารใหนักศึกษา (กรุณาเขียนใหละเอียดและชัดเจน)

ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................................................

บานเลขที่...............................หมูที่............................ซอย..........................................................................................

ถนน............................................................................................................................................................................

ตําบล.........................................................................อําเภอ.......................................................................................

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.............................................................................

หมายเลขโทรศัพทบาน..............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................................

E-MAIL.......................................................................................................................................................................

แบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครใหมสวนภูมิภาค

กรณีผูสมัครที่เลือกลงวิชานอกโปรแกรม ภาค 1 ปการศึกษา 2560

      รวม..............................วิชา..............................หนวยกิต

กระบวนวิชา หนวย กระบวนวิชา หนวย
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แบบทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา

นักศึกษาจะต้องปฏิบติัตามรายละเอียดการทาํบตัรประจาํตวัแบบ MASTER CARD

การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษาแบบ MASTER CARD

  สาํหรบัผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม่มหาวทิยาลยัรามคําแหงไดจ้ดัทําบตัรประจําตวันักศกึษาแบบ MASTE CARD 

จากธนาคารไทยพาณิชย ์ นกัศกึษาต้องปฎบิตัดิงันี

  1. กรอกแบบทาํบตัรประจําตวันักศกึษาใหถู้กตอ้งครบถว้น ชดัเจน พรอ้มตดิรปูส ีขนาด 2 นิว 

   ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน

  2.  ยนืแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาและเอกสารประกอบดงันี (สาํหรบัเจา้หน้าท)ี

เอกสารแนบประกอบการทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา (เลีอกเพียง 1 ข้อ)

   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

   สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ และสาํเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั

   สาํเนาใบสุทธ ิและสาํเนาทะเบยีนบา้น อย่างละ 1 ฉบบั (สําหรบัพระภกิษุสงฆ)์          

                                                                                                       

ตดัเอกสารแผน่นี  สง่ไปพรอ้มใบสมคัร

แบบทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา

(ส่วนภมิูภาค)                                           

 ชอื.............................................นามสกุล...............................................................

             (ภาษาไทย)

 ชอื.............................................นามสกุล...............................................................

            (ภาษาองักฤษ)

 เลขทบีตัรประชาชน    

 วนั/เดอืน/ปีเกดิ                                                                  สญัชาต.ิ......................................................

 ทอียู่ปจัจุบนั (ทตีดิต่อได)้ เลขท.ี...........................หมูท่.ี....................ถนน...........................................................

 ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................................................

 จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์.........................................

 ศูนยส์อบจงัหวดั................................... 

                                                                             รหสัประจําตวันกัศกึษา

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

        เจา้หน้าทตีรวจหลกัฐาน

ตดิรปูสี

2”
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สถานทีรบับตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

CODE ชือศนูยส์อบ ชือสาขา ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)
รหสัสาขา

SCB

หมายเลข

โทรศพัท์

01 เชยีงใหม่ ถนนโชตนา 88/1 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ 

จ.เชยีงใหม่ 50000

0714 0-5321-0955

0-5321-2577

02 เชยีงราย บา้นดู่ 164/2-3 หมู่ท ี4 ถ.พหลโยธนิ ต.บ้านดู่ อ.เมอืง

เชยีงราย จ.เชยีงราย 57100

0677 0-5370-3167

0-5370-3163-4

03 แพร่ แพร่ 132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่54000 0518 0-5452-1868

0-5452-2782

04 พษิณุโลก พษิณุโลก 1/14 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก 

จ.พษิณุโลก 65000

0569 0-5524-3715

0-5524-2147

05 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 650 ถ.โกสยี ์ต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ 

จ.นครสวรรค ์60000

0506 0-5622-7424

0-5622-9529

06 อุดรธานี โนนสะอาด 285 หมู่ท ี2 ถ.มติรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด 

จ.อุดรธานี 41240

0646 0-4239-1023

0-4239-1031

07 นครพนม ธาตุพนม 359 หมู่ท ี10 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม 48110

0752 0-4252-5790

0-4252-5793

08 ขอนแก่น บา้นไผ่ 949/4 หมู่ท ี2 ถ.สุขาภบิาล 2 ต.ในเมอืง อ.บา้นไผ ่

จ.ขอนแก่น 40110

0749 0-4332-9790-1

0-4332-9784

09 สรุนิทร์ เทสโก ้โลตสั สรุนิทร์ 

พลาซ่า

101 หา้งสรรพสนิคา้เทสโก้ โลตสั สุรนิทรพ์ลาซ่า ชนั

ท ี1 ถ.หนองดุม ต.ในเมอืง อ.เมอืงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์

32000

0899 0-4453-8501

0-4453-8508

10 นครราชสมีา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีุรนารี

111 อาคารสรุพฒัน์ 1 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สุรนาร ี

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000

0707 0-4421-6626

0-4421-6625

11 รอ้ยเอด็ รอ้ยเอ็ด 192 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็

จ.รอ้ยเอ็ด 45000

0562 0-4351-3046

0-4351-5284

12 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 364 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี 34000

0530 0-4524-1764

0-4524-1765

13 สพุรรณบุรี สุพรรณบุรี 196 ถ.พระพนัวษา ต.ท่าพเีลยีง 

อ.เมอืงสพุรรณบุร ีจ.สุพรรณบุร ี72000

0591 0-3552-1041

0-3552-3393

14 ราชบุรี ราชบุรี 207/12-15 ถ.อมัรนิทร ์ต.หน้าเมอืง อ.เมอืงราชบุร ี

จ.ราชบุร ี70000

0571 0-3231-5488

0-3232-1072

15 จนัทบุรี จนัทบุรี 155 ถ.เทศบาล 2 ต.วดัใหม่ อ.เมอืงจนัทบุร ี

จ.จนัทบุร ี22000

0514 0-3932-2035

0-3932-1143

16 ประจวบครีขีนัธ์ ประจวบครีขีนัธ์ 43/1 ถ.สละชพี อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์

จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000

0699 0-3255-0930

0-3260-2183

17 สรุาษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 103/1-3 ถ.หน้าเมอืง ต.ตลาด อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี 

จ.สุราษฎรธ์านี 84000

0552 0-7721-0532

0-7728-2243

18 นครศรธีรรมราช สแียกหวัถนน 72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช 

จ.นครศรธีรรมราช 80000

0750 0-7532-4695

0-7532-4694

19 ตรงั สนามกฬีา 66/6-7 ถ.รษัฎา ต.ทบัเทยีง อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 92000 0970 0-7522-5818-9

20 สงขลา หาดใหญ่ใน 1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90110

0590 0-7442-3850

0-7425-7540-6
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CODE ชือศนูยส์อบ ชือสาขา ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)
รหสัสาขา

SCB

หมายเลข

โทรศพัท์

21 เพชรบรูณ์ หล่มสกั 8 ถ.สามคัคชียั ต.หล่มสกั อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 

67110

0555 0-5670-1316

0-5670-1019

22 ปราจนีบุรี ปราจนีบุร ี 98,100,102,104 ถ.ราษฎรดําร ิต.หน้าเมอืง 

อ.เมอืงปราจนีบุร ีจ.ปราจนีบุร ี25000

0588 0-3721-1630

0-3721-1631

23 อุทยัธานี อุทยัธานี 503-505 ถ.ศรอุีทยั ต.อุทยัใหม ่อ.เมอืงอุทยัธานี 

จ.อุทยัธานี 61000

0558 0-5651-1883

0-5651-2414

24 อํานาจเจรญิ อํานาจเจรญิ 511 หมู่ท ี9 ถ.ชยางกูร อ.เมอืงอาํนาจเจรญิ 

จ.อํานาจเจรญิ 37000

0520 0-4551-1772

0-4551-1774

25 ชุมพร ชุมพร 80/2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ท่าตะเภา อ.เมอืงชุมพร 

จ.ชุมพร 86000

0654 0-7750-3069

0-7750-3079

26 สุโขทยั สุโขทยั 44 ถ.สงิหวฒัน์ ต.ธานี อ.เมอืงสุโขทยั จ.สุโขทยั 

64000

0536 0-5561-1641

0-5561-3033

27 ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 980/4 ถ.ขขุนัธ ์ต.เมอืงใต ้อ.เมอืงศรสีะเกษ 

จ.ศรสีะเกษ 33000

0557 0-4561-1494

0-4561-3351

28 ลพบุร ี วงเวยีนสระแกว้ 224/3-4 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร 

อ.เมอืงลพบุร ีจ.ลพบุร ี15000

0694 0-3642-0316

0-3642-2645

29 หนองบวัลาํภู หนองบวัลําภู 238-241 ถ.วริโิยธนิ ต.หนองบวัลําภู 

อ.เมอืงหนองบวัลําภ ูจ.หนองบวัลําภ ู39000

0538 0-4231-2157

0-4231-2162

30 นครปฐม นครปฐม 120/31 ถ.พญาพาน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม

73000

0519 0-3425-3963

0-3425-4135

32 ชยัภูมิ จตุัรสั 246/1-2 ถ.โกสยี ์ต.บา้นกอก อ.จตุัรสั จ.ชยัภูม ิ

36130

0534 0-4485-1220

0-4485-1222

33 สกลนคร สกลนคร 1353/4 ถ.สุขเกษม อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 

47000

0547 0-4273-2786

0-4271-2528

34 บุรรีมัย์ บุรรีมัย์ 28/30 ถ.ธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืงบุรรีมัย ์จ.บุรรีมัย ์

31000

0603 0-4461-2911

0-4461-3651

35 สระแกว้ สระแกว้ 242 ถ.สวุรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมอืงสระแกว้ 

จ.สระแกว้ 27000

0738 0-3724-2094

0-3724-1599

36 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 274/6 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนือ อ.เมอืงกาญจนบุร ี

จ.กาญจนบุร ี71000

0607 0-3451-3008

0-3451-3307

37 น่าน น่าน 79/2 ถ.อนนัตวรฤทธเิดช ต.ในเวยีง อ.เมอืงน่าน 

จ.น่าน 55000

0732 0-5475-1800

0-5475-1809

38 อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ 1/105 ถ.สําราญรนื ต.ท่าอฐิ อ.เมอืงอุตรดติถ ์

จ.อุตรดติถ ์53000

0594 0-5541-3833

โทรสาร 

0-5541-2002

39 พงังา โคกกลอย 4/24 หมู่ท ี1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกวัทุง่ 

จ.พงังา 82140

0788 0-7643-4742

0-7643-4745

40 เลย เลย 3/8  ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมอืง จ.เลย 42000 0648 0-4281-3020-4

หมายเหตุ  ลาํดบัท ี31 ยกเลกิ
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หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อสอบถามข้อมูล

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ สถานที ข้อมูล

1. ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร

     - ส่วนกลาง

     - ส่วนภมิูภาค

     - อินเทอรเ์น็ต

0-2310-8000 ต่อ 8615

0-2310-8000 ต่อ 8624, 4834

0-2310-8000 ต่อ 8623

สวป. ชนั 3 

สวป. ชนั 3

สวป. ชนั 3

-  กําหนดการรบัสมคัร, ตรวจหลกัฐานการรบั

สมคัร, ตรวจวุฒกิารศกึษาทใีชส้มคัร

2. การลงทะเบียนเรียน

     - ทางไปรษณีย ์(ภมิูภาค)

     - ส่วนกลาง

0-2310-8000 ต่อ 8616

0-2310-8000 ต่อ 8610,8626

KLB. ชนั 1

สวป. ชนั 6

-  กําหนดการและวธิกีารลงทะเบยีนเรยีน   

-  ปญัหาการลงทะเบยีนเรยีน 

3. การจดัสอบ 0-2310-8611 สวป. ชนั 6 -  ตารางสอบไล่รายบุคคลประจําภาค, การยา้ย

ศูนย์สอบ, การสอบซําซอ้น

4. ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา

     -  บตัรประจาํตวันักศึกษา  

     -  เปลียนชือ-สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ

     -  แก้ไขชือ-สกลุ, วนั/เดือน/ปีเกิด, 

        การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

     -  การย้ายคณะ/สาขา 

0-2310-8000 ต่อ 8605

0-2310-8000 ต่อ 4822

0-2310-8000 ต่อ 8606-7

0-2310-8000 ต่อ 8605-6

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

จดัการเกยีวกบัเรอืงบตัรประจําตวันักศกึษา และ

เปลยีนชอื-สกุล คาํนําหน้านาม ยศ, แกไ้ขชอื–สกุล   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ, การลาออกจากการเป็นนกัศกึษา, 

การยา้ยคณะ/สาขา

5. ตรวจสอบผลการเรียน

     -  ฝ่ายประมวลและรบัรองผล

        การศึกษา

     -  คณะนิติศาสตร์

     -  คณะบริหารธรุกิจ

     -  คณะรฐัศาสตร ์                                                                       

     - คณะสือสารมวลชน

0-2310-8000 ต่อ 8603

0-2310-8000 กด 0 ต่อ 76268

0-2310-8000 ต่อ 4815,4816

0-2310-8000 ต่อ 8224

0-2310-8483-9 ต่อ 22, 23 หรอื

0-2310-8466-7

0-2310-8000 ต่อ 8980

งานบรกิารการศกึษา

-  ผลการสอบมปีญัหา

-  ขอใบรบัรองผลการเรยีน, 

-  ตรวจสอบผลการศกึษาทางไปรษณีย์

6. การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

     -ตรวจสอบสถานภาพการเป็น

นักศึกษา

0-2310-8000 ต่อ 8610

0-2310-8800 ต่อ 8628

0-2310-8000 กด 0 ต่อ 76293

สวป. ชนั 6 -  ยา้ยระบบการเรยีนการโอนส่วนภูมภิาคเป็นสว่น   

   กลาง หรอืสว่นกลางเป็นส่วนภูมภิาค

-  ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนกัศกึษา

7. หนังสือพิมพข่์าวรามคาํแหง 0-2310-8000 ต่อ 8045-7

Fax. 0-2310-8000 ต่อ 8048, 8674

งานประชาสมัพนัธ์ 

อาคารสุโขทยั ชนั 2

-  แจง้ยา้ยทอียู่ งานประชาสมัพนัธ์

-  www.ramnews.ru.ac.th 

หรอื e-mail.pr@ru.ac.rh 

8.  สือการสอน 0-2310-8120

Fax. 02-310-8887

www.oas.ru.ac.th/

สํานกัวทิยบรกิาร

(สวก.)

อาคารเวยีงผา ชนั1

-  สอืการสอน  1 ชุด ประกอบดว้ย

 - ตําราเรยีน

- ดวีดี ีแนะนํากระบวนวชิา

9.     - คณะนิติศาสตร์

        - คณะบริหารธรุกิจ

        - คณะรฐัศาสตร์

        - คณะสือสารมวลชน

0-2310-8000 ต่อ 8170, 8174, 8175

0-2310-8000 ต่อ 8224-7 ต่อ 1101

0-2310-8483-9 ต่อ 22 , 23 หรอื

0-2310-8466-7

0-2310-8000 ต่อ 8980

งานบรกิารการศกึษา

-  การเทยีบโอนหน่วยกติ  

-  แจง้จบการศกึษา,

-  ปญัหาหลกัสูตรการศกึษา

10. ฝ่ายหนังสือสาํคญั 0-2310-8604

0-2310-8629

0-2310-8000 ต่อ 4818 , 4817

สวป. ชนั 1 -  สอบถามเกยีวกบัปรญิญาบตัร, พธิรีบั 

   พระราชทานปรญิญา, ใบรบัรองการเป็น

   นักศกึษา, ใบรบัรองสภาฯ, ค่าธรรมเนียมแจง้จบ

   ล่าชา้ (ขา้มภาค)

11.  หน่วยบริการวิชาการ  

ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ     

  

0-2310-8614

0-2310-8800  ต่อ 4840, 4841, 

4848
Email : guidancc_service@ru.ac.th

สวป. ชนั 4 - บรกิารใหค้าํปรกึษา แนะแนวการศกึษา

- บรกิารขอ้มูลทางการศกึษา
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หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ สถานที ข้อมูล

11.  หน่วยบริการวิชาการ  

ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ

(ต่อ)

www.ru.ac.th 

www.regis.ru.ac.th 

Email : s.predree@ru.ac.th สวป. ชนั 4 

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา (นกัศษึาปรญิญาตร ี

สามารถตดิต่อขอรบัคาํปรกึษาดา้นเรยีน การสอน 

กบัอาจารยท์ปีรกึษาผา่นทาง email โดยตรวจสอบ

รายชอืและemail อาจารยท์ปีรกึษาผา่น e-service  

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา นกัศกึษา PRE-DEGREE

12. ข่าวสารมหาวิทยาลยั 

     - สาขาวิทยฯ ภมิูภาค

     - สาขาฯ ต่างประเทศ

     - สาํนักหอสมุดกลาง

     - E-learning

www.ru.ac.th
www.ru.ac.th/th/site/
page?view=campus

www.ru.ac.th/oase 

0-2310-8000 ต่อ 8196-7

www.lib.ru.ac.th

0-2310-8000 ต่อ 8901-2

0-2310-8000 ต่อ 8954

13.  สาํนักพิมพ์ www.ru.ac.th/rupress

0-2310-8000 ต่อ 8758-9

อาคารสาํนักพมิพ์

(RPB) ชนั 3

- บรกิารจาํหน่ายตําราเรยีนและอุปกรณ์

  การศกึษา

- บรกิารสงัซอืทางไปรษณยีแ์ละบรกิาร  

  อนิเทอรเ์น็ต

- บรกิารเช่าชุดครยุปรญิญาทุกคณะในราคาถูก

14.  ศูนยโ์ทรศพัท์กลาง 0-2310-8000 ตกึ LIB - สอบถามหมายเลขโทรศพัทส์ถานทภีายใน

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

15.  สาํนักเทคโนโลยีการศึกษา 0-2310-8703,-6 อาคารผาเมอืง - การบรรยายสรุปทางวทิยุกระจายเสยีง

16. หน่วยบริการจุดเดียวเบด็เสรจ็

     (One Stop Service)

0-2310-8000 ต่อ 8890 อาคารกงไกรลาส

(KLB ชนั 1)

- บรกิารสําเนาหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน

- บรกิารถ่ายสาํเนาทะเบยีนประวตันัิกศกึษา 

  (ม.ร. 2, วุฒบิตัร, ทะเบยีนบ้าน,บตัรประจํา

  ตวัประชาชน, ใบเปลยีนชอื – สกุล)

  เพอืใช้เป็นหลกัฐานในการสมคัรเรยีน บรกิาร

  ตงัเเต่ รหสัประจําตวันักศกึษา 43 ถงึปจัจุบนั

- บรกิารตรวจสอบผลการศกึษา (Check 

  Grade) สาํหรบัผูท้มีสีถานภาพเป็นนกัศกึษา 

- บรกิาร Transcript แบบไม่สาํเรจ็การศกึษา 

  สําหรบัผูม้คัรเขา้เรยีนตงัแต่ปีการศกึษา 2526 

  ถงึ ปจัจุบนั

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนักศกึษา

  ให้บรกิารเฉพาะนกัศกึษาทตีดิต่อ 

  โดยตรงหน้าเคาน์เตอร์

  กรณีขอรบับรกิารทางไปรษณีย์ 

- ใบรบัรองผลการสศกึษา (Transcript)       

  ตดิต่อฝา่ยประมวลและรบัรองผลการศกึษา 

  อาคาร สวป. ชนั 1 โทร.0-2310-8603         

  (ดูรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ีหน้า 102)

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนักศกึษา  

  ตดิต่อฝา่ยหนังสอืสาํคญั อาคาร สวป. ชนั 1 

  โทร. 0-2310-8604


