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ส่วนที 3

ข้อมูลทีควรทราบ

  ตวัอย่างบตัรประจาํตวันักศกึษาสว่นภมูภิาค (บตัรชวัคราว)

  การทําบตัรประจําตวันักศกึษาเก่า

  การขอเปลยีนชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม ยศ

  การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ

  การยา้ยคณะและการเปลยีนสาขาวชิา

  การลาออกจากการเป็นนกัศกึษา

  ระบบการเรยีนการสอน

  การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาสว่นภูมภิาค

  สถานภาพการเป็นนักศกึษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศกึษา

  หลกัเกณฑก์ารบอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา

  หลกัฐานในการบอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา

  การจดัสอบ

  ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล

  กําหนดเวลาสอบของนักศกึษาสว่นภมูภิาค

  การรกัษาสถานภาพนักศกึษา

  การขอจบและเสนอชอืเพอืขอรบัปรญิญา

  การโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนชนัปรญิญาตรี

  การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศ

  สถานทสีอบไล ่ณ ศูนยส์อบส่วนภูมภิาค

  สถานทตีงัและหมายเลขโทรศพัทข์องสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

  ศูนยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร

  วธิกีารทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล

  หลกัเกณฑก์ารออกหนังสอืรบัรองการเป็นนักศกึษาของนกัศกึษาต่างชาติ

  ขอ้ปฏบิตัใินการขอขนึทะเบยีนบณัฑติและการขอใบรบัรองสภา ฯ

  ขนัตอนการตดิต่อขอรบัปรญิญาบตัรสาํหรบับณัฑติทไีม่เขา้พธิี

  พระราชทานปรญิญาบตัร

  คําชแีจงระเบยีบการขอใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ทางไปรษณีย์
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ตวัอย่างบตัรประจาํตวันักศึกษาส่วนภมิูภาค

(บตัรประจาํตวันักศึกษาชวัคราว)

ใช้เป็นหลกัฐานเข้าสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ด้านหน้า

ด้านหลงั

 * กรณีสมคัรทางไปรษณียผ์ูส้มคัรกรอกขอ้มลูพรอ้มตดิรปูถ่ายขนาด 1 นิว เจา้หน้าทผีูต้รวจสอบหลกัฐานจะตดิ

สตกิเกอรร์หสัประจาํตวันักศกึษาใหเ้มอืตรวจสอบเอกสารการสมคัรครบถ้วนถูกตอ้ง และจะตอบรบัการขนึทะเบยีนเป็น

นกัศกึษาพรอ้มส่งบตัรประจําตวันักศกึษาชวัคราวใหเ้ป็นหลกัฐานการเขา้สอบ ภาค 1 ปีการศกึษา 2560

 * กรณีสมคัรทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ นักศกึษาจะไดร้บับตัร ฯ เมอืดาํเนินการสมคัรครบทุกขนัตอน เจา้หน้าทจีะ      

ลงนามและมอบบตัร ฯ ใหน้กัศกึษานํากลบับา้น พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน ภาค 1 ปีการศกึษา 2560
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การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษาเก่า
นักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทสีมคัรสอบสว่นภูมภิาค ขอทาํบตัรประจําตวันักศกึษาไดก้รณีต่อไปนี

 1.  บตัรประจําตวันกัศกึษาชํารดุ หรอื สญูหาย

 2.  ขอเปลยีนชอื ชอืสกุล หรอืคาํนําหน้านาม (ใหด้เูรอืงการขอเปลยีนชอื ฯลฯ)

 3.  ขอแก้ไขกรณขีอ้มลูบตัรประจาํตวันักศกึษาผดิ

วิธีการขอทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา (สาํหรบัผูที้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้ว)

 1.  ขอรบัแบบทาํบตัรประจําตวันักศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ ี

www.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ

 2.  จดัส่งแบบทาํบตัรประจํานกัศกึษาทกีรอกขอ้ความครบถว้น ชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารดงันี

  2.1  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั

  2.2  เอกสารแนบแลว้แต่กรณี ดงันี

   - บตัรสญูหาย แนบใบแจง้ความ

   - บตัรชาํรุด แนบบตัรฯเดมิทชีํารุด

   - เปลยีนคาํนําหน้านาม ชอื - สกุล แนบสาํเนาใบเปลยีนชอื - นามสกุล

   - ขอ้มลูในบตัรฯผดิ แนบบตัรฯเดมิทผีดิ (ไมต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม ตาม 2.3)

  2.3  คา่ธรรมเนียม จํานวนเงนิ 100.- บาท ซอืเป็น ธนาณตั ิสงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคําแหง

  2.4  ซองจดหมายตดิแสตมป์ จ่าหน้าชอื ทอียูข่องตนเองใหช้ดัเจนถกูต้อง

  สง่เอกสารตามขอ้ 1,2  ถงึ  หวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8605

การขอเปลียนชือ ชือสกลุ คาํนําหน้านาม ยศ
  นกัศกึษาทสีมคัรสอบส่วนภมูภิาค สามารถขอเปลยีนชอื สกุล คํานําหน้านาม ยศ ไดต้ลอดระยะเวลาทมีี

สถานภาพการเป็นนกัศกึษา โดยดําเนินการ ดงันี

 1. ขอรบัคํารอ้งขอเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทําบตัรประจําตวันกัศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ 

ทุกแหง่ หรอืดาวน์โหลดคําขอไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ

 2. กรอกขอ้ความในแบบคาํขอรอ้งเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาสว่นภมูภิาค

ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี

 กรณียงัไม่ครบหลกัสูตร

  1. สําเนาใบเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งมหีนังสอืรบัรองคาํนําหน้านาม

ประกอบดว้ยทุกครงั) เขยีนรหสัประจําตวันกัศกึษาทมีมุขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง อยา่งละ 2 ฉบบั

  2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน

  3. ค่าธรรมเนียมไปรษณียธ์นาณัต ิ100.- บาท สงัจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  4. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ฉบบั

 กรณีครบหลกัสตูร จบการศกึษา

  1. สําเนาใบเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งมหีนังสอืรบัรองคาํนําหน้านาม 

ประกอบดว้ยทุกครงั) เขยีนครบหลกัสตูรและรหสันักศกึษาทมุีมขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง อย่างละ 1 ฉบบั

  2. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

  สง่เอกสารถงึหวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร  สวป.ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พรอ้มแนบซองตดิแสตมป์ 3.- บาท จ่าหน้าชอืทอียู่ถงึตนเองใหช้ดัเจน เขยีนรหสั

ประจํานกัศกึษาทมีมุขวาดา้นบน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเอกสารทกุฉบบั
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การขอแก้ไขชือ ชือสกลุ คาํนําหน้านาม และวนั เดือน ปีเกิด
  นกัศกึษาทสีมคัรสอบส่วนภมูภิาค มคีวามประสงคจ์ะขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และ วนั เดอืน ปีเกดิ

ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซงึนักศกึษาไดต้รวจพบว่ามขีอ้มูลผดิพลาดภายหลงัทสีมคัรเขา้เป็นนักศกึษาแลว้ให ้

นักศกึษา ดาํเนินการขอแกไ้ข ดงันี

  1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแห่ง

หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th  หรอืขอรบัทางไปรษณีย ์โดยส่งจดหมายถงึ หวัหน้าฝา่ยทะเบยีน

ประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พรอ้ม

แนบซองปิดตราไปรษณียากร จํานวน 3 บาท จ่าหน้าชอื ทอียู่ของตนเองใหช้ดัเจน

  2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ใหค้รบถว้น และ

ชดัเจน พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และรบัรองสําเนาถูกตอ้ง แลว้ส่งไปยงัสถานททีรีะบุไวใ้นขอ้ 1 

การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
  มหาวทิยาลยัรามคําแหงกําหนดใหม้กีารยา้ยคณะและเปลยีนสาขาวชิาตลอดปี  โดยจะดาํเนินการก่อน

ลงทะเบยีนภาคปกต ิไมน่้อยกว่า 2 สปัดาห ์

หลกัเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา

 1.  นักศกึษาทปีระสงคจ์ะยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาค

การศกึษาปกติ

 2.  นักศกึษาจะตอ้งดําเนินการยา้ยคณะ หรอืเปลยีนสาขาวชิาก่อนจบการศกึษา

 3.  นักศกึษาจะขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาได ้เฉพาะคณะทมีหาวทิยาลยักําหนดใหม้กีารรบัสมคัรและ

การเรียนการสอนในส่วนภมิูภาคเท่านัน

วิธีดาํเนินการย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
 1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา (ม.ร.41) ไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอื

ดาวน์โหลดคาํรอ้งไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ หรอื 

จดหมายถงึหวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพ ฯ 10240 พรอ้มแนบซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร 3.- บาท จาํนวน 1 ดวง จ่าหน้าชอื ทอียูข่องตนเอง

 2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอร์ม ม.ร.41 ใหค้รบถว้น และชดัเจน แลว้สง่ไปยงัสถานททีรีะบุไวใ้นขอ้ 1 

พรอ้มกบัแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี

  2.1  สาํเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา   

  2.2  สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิแสดงหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจุบนั

  2.3  คา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะเป็นธนาณตั ิจํานวน 200.- บาท สงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

    (กรณียา้ยคณะ หลงัจบหลกัสูตร ถอืว่าเป็นการยา้ยคณะ กรณีพเิศษ ตอ้งชาํระ 

    ค่าธรรมเนียมจาํนวน 500.- บาท)

  2.4  ซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จํานวน 10.- บาท จา่หน้าชอืทอียู่ของตนเอง (สง่กลบัโดยลงทะเบยีน

    ไปรษณียภณัฑ)์

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  นกัศกึษาส่วนภูมภิาค ทปีระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศกึษาตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

  1.  ขอรบัแบบยนืคําขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกเเห่ง หรอืดาวน์โหลด  

แบบยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนักศกึษา ไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอืถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการและ

คู่มอืสมคัรฯ 
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  2.  กรอกขอ้ความในแบบยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบสาํเนา     

บตัรประจําตวันกัศกึษา หรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีบตัรประจาํตวันักศกึษาสญูหาย หรอืไม่มบีตัรฯ 

พรอ้มเขยีนรหสัประจาํตวันักศกึษา) และสง่เอกสารมาตามทอียูท่รีะบุไวใ้นขอ้ 1. 

ระบบการเรียนการสอน
   มหาวทิยาลยัมกีารดําเนินการเรยีนการสอนทงัแบบมชีนัเรยีนและแบบการสอนทางไกลควบคู่กนัไป โดยม ี

วตัถุประสงคเ์พอืตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนใหม้โีอกาสในการเรยีนรูใ้หม้ากทสีดุตามความพรอ้มของผูเ้รยีน  คอื

   1. ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยอาจารย์ผูส้อนจะสอนในห้องส่งทมีหาวทิยาลยัในกรุงเทพ ฯ 

แลว้ถ่ายทอดสญัญาณไปยงัสาขาวทิยบรกิารฯ 23 แห่ง คอื ทจีงัหวดัอุทยัธานี ปราจนีบุร ีนครศรธีรรมราช อาํนาจเจรญิ 

นครพนม แพร่ สุโขทยั ขอนแก่น ศรสีะเกษ ตรงั ลพบุร ีนครราชสมีา หนองบวัลาํภ ูชยัภูม ิบุรรีมัย ์เพชรบูรณ์ เชยีงใหม่  

เชยีงราย กาญจนบุร ีสุรนิทร ์อุดรธานี สงขลา และพงังา

   มหาวิทยาลยัจดัให้มกีารสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมตงัแต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร์ในระหว่างการเรยีนการสอน 

นักศึกษาสามารถรบัภาพและเสียงอาจารย์จากมหาวทิยาลยัและสามารถสือสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้ทนัที โดยทาง

โทรศพัท์ หรอืโทรสารในระบบ Video Conference

   2. การบรรยายสรุปในวนัเสาร์ - อาทติย ์ณ สาขาวทิยบรกิารฯ มหาวทิยาลยัจะสง่อาจารย์ผูส้อนไปบรรยาย

สรุปและตอบขอ้ซกัถามใหก้บันกัศกึษา รวมทงัไดเ้ชญิผูท้รงคณุวฒุมิาชว่ยบรรยายเสรมิพรอ้มใหค้าํปรกึษาแนะนําดว้ย

   3. นอกจากนีมหาวทิยาลยัจดัสอืการสอนเสรมิใหโ้ดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยการแพร่ภาพและเสยีง

ออกอากาศ ในการนีมหาวทิยาลยัจะตดิตงัจานรบัสญัญาณภาพและเสยีงทสีาขาวทิยบรกิารฯและทศีนูยก์ารศกึษานอก

โรงเรยีนจงัหวดัทเีป็นศนูยว์ทิยบรกิารของมหาวทิยาลยัรามคําแหง

   สําหรบัรายละเอยีดตารางเรยีนในระบบนีมหาวทิยาลยัจะแจง้ให้นักศกึษาทราบโดยผ่านประชาสมัพนัธ์ของ

มหาวทิยาลยัเป็นรายภาค

   4. การบรรยายทางวทิยุกระจายเสยีง มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้กีารบรรยายสรุปทางสถานีวทิยุกระจายเสยีง

แห่งประเทศไทย รายการ 2 ความถ ี846 KHZ. ระบบ A.M. และสถานีวทิยุกระจายเสยีง วปถ. และ สวท. ตามจงัหวดั

ต่างๆ ทวัประเทศ 39 สถานี นกัศกึษาทสีนใจขอทราบรายละเอยีดไดท้ ี สํานกัเทคโนโลยกีารศกึษา อาคารผาเมอืง

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8703-6 

   การลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษาสว่นภูมภิาค ภาคการศกึษาต่อไป นกัศกึษาสามารถดาํเนินการ

ได ้3 ชอ่งทาง คอื

   1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ทสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ23 จงัหวดั

   2. การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเ์น็ต ใหน้กัศกึษาเขา้ เวบ็ไซต ์www.iregis2.ru.ac.th 

   3. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ์

   นักศกึษาสามารถเลอืกชอ่งทางการลงทะเบยีนเรยีน เพียงช่องทางเดียวเท่านัน มหาวทิยาลยัรามคําแหง            

จะจดัสง่คูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนใหน้กัศกึษาเป็นรายบุคคลตามทอียู่ทนีกัศกึษาเเจง้ไว ้ดงันนันกัศกึษาตอ้งเขยีนชอื ทอียูใ่น

แบบลงทะเบยีนเรยีนใหช้ดัเจน หากนกัศกึษาเปลยีนแปลงทอียู่ใหเ้เจง้หน่วยลงทะเบยีนเรยีนส่วนภูมภิาคและไปรษณีย ์

ตู ้ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง กรงุเทพฯ 10241 

   หรอืตดิต่องานประชาสมัพนัธ ์ อาคารสุโขทยั ชนั 2 โทร.0-2310-8045-7 Fax 0-2310-8045 หรอืคน้คาํวา่ 

“หนังสอืพมิพร์าม Facebook” เพอืการจดัสง่ขา่วรามคาํแหง 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค
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การลงทะเบียนเรียน

 1.  นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี

  1.1  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรของคณะทสีมคัรเขา้ศกึษา

  1.2  ลงทะเบยีนเรยีนตามแผนกําหนดการศกึษา

  1.3  ลงทะเบยีนเรยีนตามลําดบัภาคและปีการศกึษา

 2.  ผูเ้ขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา (Pre-Degree)

  2.1  ลงทะเบยีนเรยีนตามรายชอืกระบวนวชิาทเีปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาเช่นเดยีวกบันักศกึษา

    ระดบัปรญิญาตรี

  2.2  นกัศกึษาทคีาดวา่จะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัรามคําแหง ควรลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาของ

     คณะทคีาดวา่จะศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีทงันีเพอืจะไดนํ้าหน่วยกติสะสมไปเทยีบโอนได้

  2.3  นกัศกึษาจะเลอืกลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายกระบวนวชิา หรอืจะลงทุกกระบวนวชิาตามแผนกาํหนด

     การศกึษาของคณะทคีาดว่าจะศกึษาต่อกไ็ด้

เอกสารทีใช้ในการลงทะเบียนเรียน

 1. แบบลงทะเบยีนเรยีนส่วนภมูภิาค (ม.ร.34) มหาวทิยาลยัจะสง่ใหน้ักศกึษา หรอืพมิพจ์ากเวป็ไซต ์www.ru.ac.th  

หวัขอ้สารสนเทศสาํหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีสว่นภูมภิาค ซงึตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ  ใหค้รบถ้วนทงั 2 หน้า โดย

เฉพาะศูนยส์อบจงัหวดั ตอ้งระบุ CODE จงัหวดัทมีหาวทิยาลยักาํหนดใหม้กีารสอบใน 39 จงัหวดัเทา่นัน 

 2. ธนาณตัสิงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยั ตามจํานวนเงนิทนีกัศกึษาจะตอ้งชาํระในการลงทะเบยีนเรยีน

 3. ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 1 ดวง  จา่หน้าซองถงึตวันักศกึษาเองโดยระบุชอืทอียู่ใหช้ดัเจนเพอื

ความสะดวกในการจดัสง่เอกสารและใบเสรจ็รบัเงนิไปใหน้กัศกึษา

เอกสารทีนักศึกษาใหม่ได้รบัหลงัการลงทะเบียนเรียน

 1. บตัรประจําตวันกัศกึษาชวัคราว (ไดเ้ฉพาะภาคแรกทสีมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา)

 2. ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนประจาํภาคทสีมคัร

 3. ชุดสอืการสอน ซงึแต่ละกระบวนวชิาประกอบดว้ย

  3.1 ตําราเรยีนประจํากระบวนวชิา

  3.2 เทปสรปุคาํบรรยาย 1 ตลบั ความยาว 60 นาที

  3.3 เอกสารแนะนํากระบวนวชิา

 4. ตารางสอบไล่รายบุคคล ก่อนการสอบไล่ ประมาณ 1 สปัดาห์

 5. บตัรประจําตวันกัศกึษาแบบ MASTER CARD รบัหลงัเสรจ็สนิการสอบภาคแรก

  ดสูถานทรีบับตัรประจาํตวันักศกึษา ภาค 1 / 2560 ทหีน้า 31 - 32

 6. ผลการสอบรายบุคคล ปิดประกาศทสีาขาวทิย ฯ และส่งใหน้กัศกึษาทางไปรษณีย์

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 1. สถานภาพการเป็นนกัศกึษา

  ผูส้มคัรทมีวีุฒกิารศกึษาถกูต้อง เมอืสมคัรขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนแลว้ จะมสีถานภาพ

การเป็นนกัศกึษาได ้8 ปี นับแต่ภาคแรกทสีมคัรเขา้ศกึษา
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 2. การหมดสถานภาพการเป็นนักศกึษา

  นกัศกึษาจะหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษาเมอื

  2.1  ศกึษาครบหลกัสูตรและไดร้บัปรญิญา

  2.2  ศกึษาครบ 8 ปี

  2.3  ไมล่งทะเบยีนรยีนเป็นเวลา 2 ภาคการศกึษาปกตติดิต่อกนั โดยขาดการชําระค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษา

  2.4  ลาออก

  2.5  ตาย

 3. การชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา

  นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนต่อเนืองกนัทุกภาค หากไมล่งทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และ/หรอืภาค 2 

ตอ้งชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาจํานวนภาคการศกึษาละ 150.- บาท ดงันี

  3.1  ชาํระพรอ้มกบัการลงทะเบยีนเรยีนในภาคถดัไป

  3.2  ชาํระในภาคทไีมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน โดยส่งธนาณัตสิงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ส่งถงึหวัหน้าฝา่ยจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล มหาวทิยาลยั

รามคําแหง กรุงเทพฯ 10240 กรณทีตีอ้งการตรวจสอบฐานขอ้มูลสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

โปรดตดิต่อ 0-2310-8610, 0-2310-8626

หลกัเกณฑก์ารบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
    นกัศกึษาทไีดล้งทะเบยีนเรยีนแลว้จะบอกเลกิหรอืบอกเพมิ หรอืเปลยีนแปลงใดๆอกีไม่ไดย้กเวน้กรณี ต่อไปนี

 1. กรณีนักศึกษาสมคัรใหม่

  1.1  นกัศกึษาลงทะเบยีนผดิแผนกําหนดการศกึษา

  1.2  นกัศกึษาลงทะเบยีนซํากบัวชิาทเีทยีบโอนได ้นักศกึษาสามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลยีนเป็น

     กระบวนวชิาอนืหรอืบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิค่าหน่วยกติได้

 2. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนซาํ

  2.1  นกัศกึษายงัไม่จบการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เนืองจากยงัไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน  

     ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น  สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิคา่หน่วยกติได ้ภายหลงัทราบวา่ 

     สอบผ่าน

  2.2  นกัศกึษาขอจบการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เนืองจากยงัไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน   

     ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น  สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลยีนเป็นวชิาอนืหรอืขอคนืเงนิคา่  

     หน่วยกติได ้(ขอรบัคาํรอ้งไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอืดาวน์โหลดไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื 

ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ)

 3. กรณีนักศึกษาจบการศึกษา

  นกัศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เพราะยงัไม่ทราบผลสอบของภาคก่อนภายหลงัทราบวา่สอบผา่นครบ

ตามหลกัสตูรชนัปรญิญาตร ีนกัศกึษาสามารถขอคนืเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิานันและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัได ้ 

โดยนกัศกึษาตอ้งนําหนงัสอืสาํคญัรบัรองปรญิญาทสีภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ ไปดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดอืน  

นับแต่วนัทสีภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ

  กรณีที 1 และ 2 นักศึกษาต้องดาํเนินการให้เสรจ็สินก่อนการสอบไล่ในภาคเรียนนันๆ อย่างน้อย 

2 สปัดาห ์ 

หมายเหต ุ นักศกึษาสว่นภูมภิาค สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาขา้มภาคการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 1 ภาคการศกึษา

    สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ตดิต่อ 0-2310-8616
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หลกัฐานในการบอกเลิก – บอกเพิมกระบวนวิชา
 1. กรณีนักศึกษาสมคัรใหม่  ดําเนินการดงันี

  1.1 ขอแบบคาํรอ้งทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอืถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ  หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ี

www.regis.ru.ac.th กรอกขอ้ความพรอ้มลงนามในคํารอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้น(ทงัดา้นหน้าและดา้นหลงั)

  1.2 ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ (มร.18) พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั (นักศกึษาถ่ายสาํเนาเกบ็ไว ้1 ฉบบั เพอืใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบ)

  1.3 ถ่ายสําเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูต้องพรอ้มลงนาม 1 ฉบบั

  1.4 สาํเนาหนงัสอืทคีณะแจง้การลงทะเบยีนเรยีนผดิหลกัสูตรหรอืลงทะเบยีนเรยีนซํากบัวชิาทเีทยีบโอนได ้1 ฉบบั

  1.5 ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถงึตวันักศกึษาเอง พรอ้มระบุทอียู่ใหช้ดัเจน

 2. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนซาํไว้  ดําเนินการดงันี

  2.1 ขอแบบคาํรอ้งทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ ได้ทุกแห่งหรอืถ่ายเอกสารจากคู่มอืการลงทะเบยีนเรยีนสาํหรบันกัศกึษาสมคัรสอบ

   สว่นภมูภิาคประจําแต่ละภาคการศกึษา  หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th กรอกขอ้ความพรอ้มลงนาม

ในคํารอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้น (ทงัดา้นหน้า และดา้นหลงั)

  2.2 ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ (มร.18) ของภาคทลีงซาํไว ้พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั (นักศกึษาถ่ายสําเนาเกบ็ไว ้1 ฉบบัเพอืใชเ้ป็น

   หลกัฐานในการเขา้สอบ) 

  2.3 ถ่ายสําเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูต้องพรอ้มลงนาม 1 ฉบบั

  2.4 ถ่ายสําเนาใบเสรจ็รบัเงนิภาคทสีอบผ่าน 1 ฉบบั

  2.5 ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถงึตวันักศกึษาเอง พรอ้มระบุทอียู่ใหช้ดัเจน

 ***นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะมอบอํานาจใหฝ้า่ยจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีนดําเนินการ ตอ้งกรอกขอ้ความดา้นหลงัคาํรอ้ง และสง่

สาํเนาบตัรประชาชนทลีงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัหลกัฐานทุกขอ้ ใสซ่องจดหมายขนาดมาตราฐาน จ่าหน้าซองถงึ

   หวัหน้าหน่วยบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา   

   ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป.

   อาคาร KLB ชนั 1 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

   ตู้ ปณ. 1028   ปณฝ. รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241 

การจดัสอบ
 1. จดัสอบเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์จํานวน 2 สปัดาห ์(4 วนั)

 2. สอบวนัละ 2 คาบเวลา คอื

  2.1 คาบเวลาสอบปกติ

   2.1.1 คาบเชา้   09.00 - 11.30 น.

   2.1.2 คาบบ่าย  13.00 - 15.30 น. 

  2.2 คาบเวลาสอบซาํซ้อน (ไม่วา่จะสอบซาํซอ้นกกีระบวนวชิา)

   2.2.1 คาบเชา้   09.00 - 12.30 น.

   2.2.2 คาบบ่าย  13.00 - 16.30 น. 

 3. สถานทีสอบส่วนภมิูภาค จะใชโ้รงเรยีน/สถานศกึษาทอียูภ่ายในจงัหวดันันๆและสาขาวทิยบรกิารฯเป็นสถานทสีอบโดยชอืยอ่

ของโรงเรยีน/สถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 2 ตวั อาคารสอบจะแทนดว้ยตวัเลข 1 ตวั และตวัเลข 3 ตวัสาํหรบัแสดงหมายเลขหอ้งสอบ

 4. ขอ้สอบ จะมทีงัขอ้สอบอตันัยและขอ้สอบปรนัย

  4.1 ขอ้สอบอตันยั จะใชส้มุดคําตอบ

  4.2 ขอ้สอบปรนัย จะใชก้ระดาษคําตอบปรนยั

 5. ตารางสอบไล่และคาํแนะนําพร้อมข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาภมิูภาคในการสอบไล่

  5.1 ตารางสอบไล่รายบุคคล  เป็นเอกสารทแีสดงรายละเอยีดเกยีวกบัขอ้มลูกระบวนวชิาทนีกัศกึษาเลอืกลง ทะเบยีนเรยีน 

   พรอ้มรายละเอยีดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้สอบ ดงันี

   5.1.1 ขอ้มลูตารางสอบไล่รายบุคคลของนกัศกึษาสว่นภูมภิาค จะเป็นแบบฟอร์มพมิพด์ว้ยกระดาษพนืสมีว่งด้านในจะเป็น 

     ขอ้มลูเกยีวกบักระบวนวชิาทนีักศกึษาลงทะเบยีนไวแ้ละรายละเอยีดเกยีวกบัสถานทสีอบของศนูยส์อบนนัๆ รวมทงั 

     รายละเอยีดอนืๆ ทจีาํเป็นในการเขา้สอบ ส่วนด้านนอกจะเป็น ชอื-นามสกุล รหสัประจําตวั และทอียูน่ักศกึษา 

     ขนัตอนการเตรยีมตวัเขา้สอบ และแบบฟอรม์กรณีเปลยีนแปลงทอียู ่ดงันี
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   5.1.1.1 ชอื-นามสกุล รหสัประจําตวั

   5.1.1.2 ชอืศูนยส์อบและสถานทสีอบ

   5.1.1.3 ชอืวชิา   

   5.1.1.4 วนัสอบ

   5.1.1.5 เวลาสอบ

   5.1.1.6 หอ้งสอบ 

   5.1.1.7 จํานวนขอ้สอบอตันยัและขอ้สอบปรนยั

   5.1.1.8 หอ้งสอบซําซ้อน

   5.1.1.9 ทตีงัศูนยส์อบ

   5.1.1.10  เอกสารทใีชใ้นการสอบ

   5.1.1.11  ขนัตอนการเตรยีมตวัเขา้สอบ

   5.1.1.12  แบบฟอรม์เปลยีนแปลงทอียู่

ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล หน้า 1
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ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล หน้า 2

  

  5.2  ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ เป็นเอกสารทแีสดงรายละเอยีดหอ้งสอบของแต่ละกระบวนวชิาทจีดัสอบ

ในแต่ละคาบเวลาของศูนยส์อบ พรอ้มทงัแสดงช่วงรหสัประจําตวัของนักศกึษาทจีะต้องเขา้สอบในหอ้งสอบนันๆ

  สาํหรบัวธิหีาสถานทสีอบจากตารางสอบไล่รวม ใหน้กัศกึษาตรวจดูช่วงรหสัประจาํตวัของนกัศกึษา ว่าจะตอ้ง

เขา้สอบในช่วงรหสัใด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมรีหสัประจาํตวัของนกัศกึษาปรากฏใหเ้หน็

  มหาวทิยาลยัจะจดัส่งตารางสอบไล่ของแต่ละศนูยไ์ปตดิประกาศไวท้โีรงเรยีน ซงึใชเ้ป็นสถานทสีอบประจําศูนย์

สอบนนัๆ และทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแห่ง

ตวัอย่าง ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ

 

             มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      หน้า 1

ตารางสอบจาํแนกตามห้องสอบ สาํหรบัติดหน้าห้องสอบ

ศนูยส์อบจงัหวดันครศรีธรรมราช  สถานทีสอบ วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิชา ENG1001  สถานทีสอบ NT 416  สอบวนัที 12/11/60 เวลา 13.00-15.30 น.

วิชา ห้องสอบ รหสัประจาํตวั แถว ทีนัง จาํนวน

ENG1001

ENG1001

ENG1001

ENG1001

ENG1001

NT416

NT416

NT416

NT416

NT416

600640751 6 -- 600640757 4

600640758 2 -- 600640764 9

600640765 7 -- 600640771 5

600640772 3 -- 600640778 2

600640779 0 -- 600640785 0

01

02

03

04

05

01 - 07

01 - 07

01 - 07

01 - 07

01 - 07

7

7

7

7

7
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 จากตวัอยา่ง จะพบว่า ศูนยส์อบจงัหวดันครศรธีรรมราช (NT) มสีถานทสีอบ คอื วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

(NT) ซงึกระบวนวชิา ENG1001 ไดจ้ดัสอบทโีรงเรยีนดงักล่าว ในวนัท ี12 พฤศจกิายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. 

จดัสอบทอีาคารเรยีน 4 (NT) หอ้งสอบ NT416
 ตวัอยา่ง เชน่ ถ้านักศกึษาเป็นนักศกึษาคณะรฐัศาสตร ์รหสั 600640784 0 หอ้งสอบของนกัศกึษาสาํหรบักระบวนวชิา 

ENG1001 คอื หอ้ง NT416 แถวท ี5 เนืองจากรหสัประจําตวัของนักศกึษาอยู่ในระหว่างช่วงรหสัประจาํตวั  600640779 0 

- 600640785 0 

  5.3  คาํแนะนําและข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาคในการสอบไล่  จะมรีายละเอยีดต่างๆ ทจีาํเป็นสาํหรบั

นักศกึษาในการเขา้สอบ คอื

   5.3.1 วธิหีาหมายเลขแถวสอบจากตารางแถว - ทนีังสอบ

   5.3.2 วธิหีาทนีงัสอบ

   5.3.3 วธิเีซน็ชอืเขา้สอบ

   5.3.4 วธิเีขยีนและระบายกระดาษคาํตอบปรนัย

   5.3.5 ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ ณ ศนูยส์อบสว่นภูมภิาค

   5.3.6 รายละเอยีดสถานทสีอบส่วนภมูภิาค

   5.3.7 อนืๆ 

 6. เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ

  6.1 บตัรประจําตวันักศกึษาพรอ้มกบับตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

  6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิของภาคการศกึษาทสีอบ

  6.3 ตารางสอบไล่รายบุคคล

    ในกรณทีนีกัศกึษาไม่ไดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประจําตวันักศกึษามาเขา้สอบ ใหป้ฏบิตัดิงันี

   6.3.1 ในกรณีนกัศกึษาไม่ไดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิมาเขา้สอบใหนั้กศกึษาตดิต่อผูป้ระสานงานการสอบ เพอืตรวจสอบ

การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา จากบญัชรีายชอืนกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนสว่นภูมภิาค เมอืตรวจสอบแลว้พบวา่นกัศกึษาลง

ทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน ๆ จรงิ กรรมการฯ ผูป้ระสานงานศนูยส์อบจะออกบนัทกึรบัรองการลงทะเบยีนเรยีน เพอืใชใ้น

การเขา้สอบทุกกระบวนวชิา

   6.3.2 ในกรณีทไีมไ่ดนํ้าบตัรประจาํตวันกัศกึษามาเขา้สอบ ใหต้ดิต่อผูป้ระสานงานการสอบโดยนักศกึษาจะตอ้ง

เขยีนใบคาํรอ้งขออนุญาตเขา้สอบ พรอ้มกบัแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนไปแสดงต่อหวัหน้าตกึสอบก่อนเขา้หอ้งสอบ

 7. การย้ายศนูยส์อบ

  นกัศกึษาสมคัรสอบส่วนภมูภิาค สามารถยา้ยศูนยส์อบไดต้ามศูนยส์อบทมีหาวทิยาลยักําหนดไว ้แต่ไมส่ามารถยา้ยไป

สถานทสีอบทกีรุงเทพฯ (ทงัราม 1 และราม 2) ได้

  ดงันัน เพอืความสะดวกของนักศกึษา มหาวทิยาลยัจงึเปิดโอกาสใหนั้กศกึษายา้ยศนูย์สอบไดด้งันี

  7.1 ยา้ยศนูยส์อบพรอ้มการลงทะเบยีนเรยีน

   เมอืมหาวทิยาลยัเปิดใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนประจาํแต่ละภาคการศกึษา นักศกึษาสามารถแจง้ชอืศนูยส์อบลงใน 

ม.ร.34 (บตัรลงทะเบยีนเรยีน) ซงึชอืศูนยส์อบทรีะบุไวนี้อาจเหมอืนหรอืแตกต่างกนัในแต่ละภาคการศกึษา ขนึอยู่กบัความ

ประสงคข์องนกัศกึษาวา่จะเขา้สอบทศีูนยส์อบใด ดงันันในการลงทะเบยีนเรยีนทุกครงันกัศกึษาตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ชอืศูนยส์อบเพราะถา้เขยีนชอืหรอืรหสัศูนยส์อบผดิจะทาํใหเ้อกสารการสอบไล่ทกุประเภทผดิไปดว้ย กรณีตรวจสอบพบว่า   

ศนูยส์อบไมถ่กูตอ้งตามความตอ้งการ ใหเ้เจง้แกไ้ขศนูยส์อบขณะลงทะเบยีนเรยีนทนัที

  7.2 การยา้ยศูนยส์อบหลงัการลงทะเบยีนเรยีน ก่อนการสอบไล ่

   นักศกึษาทปีระสงค์จะยา้ยศนูยส์อบหลงัจากลงทะเบยีนเรยีนไปแลว้นักศกึษาจะตอ้งสง่จดหมายแจง้ความประสงค์ขอ

ยา้ยศนูยส์อบโดยด่วน ก่อนทจีะมกีารจดัสอบ ไมน้่อยกวา่ 20 วนั พรอ้มทงัแนบซองจดหมายและจ่าหน้าซองถงึตนเอง พรอ้มส่ง

สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิและคาํรอ้ง ถงึ “ฝา่ยจดัสอบ” เพอืดําเนินการยา้ยศูนยส์อบใหน้ักศกึษา (ขอแบบคํารอ้งทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ทกุแห่ง หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ ีhttp://regis.ru.ac.th หรอืถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ)
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    การยา้ยศนูยส์อบในกรณีนีนกัศกึษาจะต้องสอบทนัีงเสรมิ เนืองจากมหาวทิยาลยัไม่สามารถจดัทําขอ้มูลสาํหรบั 

สถานทสีอบแห่งใหมไ่ดท้นั เนืองจากการจดัทําเอกสารการสอบไล่ทุกประเภท จะจดัตามขอ้มลูชอืศนูยส์อบทนีกัศกึษาระบุไวใ้น

การลงทะเบยีนเรยีน

    มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการแจง้ผูท้เีกยีวขอ้ง เพอืจดัทาํเอกสารการสอบไล่ประเภทต่าง ๆ ซงึตอ้งจดัทาํเพมิเตมิใหม ่

และจดัส่งตารางสอบไล่รายบุคคลใหม่ไปใหน้กัศกึษาทราบ กรณทีไีมไ่ดร้บัตารางสอบไลร่ายบุคคลฉบบัใหม่นกัศกึษาสามารถไป

ตรวจหาสถานทสีอบใหม่จากตารางสอบไล่รวมซงึตดิประกาศทศีนูย์สอบใหมไ่ด้

    ในกรณีทนัีกศกึษาแจง้ยา้ยศนูย์สอบและมกีารเปลยีนแปลงทอียูไ่ปจากทเีคยแจง้ไว ้ นักศกึษาจะตอ้งแจง้ขอ 

แกไ้ขขอ้มลูทอียูใ่หถ้กูตอ้งดว้ย มฉิะนันจะทาํใหน้ักศกึษาไมไ่ดร้บัเอกสารจากมหาวทิยาลยั

    สําหรบัการยา้ยศูนยส์อบในชว่งทมีกีารสอบ อาจจะมปีญัหาในกรณีทศีนูยส์อบทนัีกศกึษายา้ยไปเขา้สอบไม่มกีาร

จดัสอบกระบวนวชิาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้สอบอยู่ ทาํใหไ้มม่ขีอ้สอบของกระบวนวชิาดงักล่าวอยู่ทศีนูยส์อบนันๆ ซงึจะทําให้

นักศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบกระบวนวชิาทตี้องการได้

    ดงันนั ถ้าไม่มเีหตุจาํเป็นเรง่ด่วนนักศกึษาควรจะเขา้สอบทศีนูย์สอบซงึไดร้ะบุไวพ้รอ้มการลงทะเบยีนเรยีน

ในเเต่ละภาคการศกึษา

 8.  การขอสอบซาํซ้อนและการเข้าสอบซาํซ้อนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

  สําหรบัผูท้เีป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงประเภทสมคัรสอบส่วนภูมภิาค นอกจากการเขา้สอบตาม

ปกตแิลว้มหาวทิยาลยัยงัเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาสอบซําซ้อนได้

  8.1 คณุสมบติั

   8.1.1 เป็นนกัศกึษาสว่นภูมภิาคทคีาดว่าจะจบการศกึษาในภาคนี  โดยมหีน่วยกติทเีหลอืไม่เกนิเกณฑต์าม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 นี ในกรณีเกนิเกณฑด์งักล่าว ตอ้งเป็นไป

ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ไม่นบักระบวนวชิาทเีคยลงทะเบยีนเรยีนไวใ้นภาคก่อน และยงัไม่ทราบผลสอบ)

   8.1.2 กรณีใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติไว ้แต่ยงัไมไ่ดช้าํระเงนิคา่เทยีบโอนสว่นทเีหลอื ใหแ้นบหลกัฐานทคีณะ

รบัรองจาํนวนหน่วยกติทเีทยีบโอนไดไ้ปดว้ย มฉิะนันจะยกเลกิคาํรอ้งขอสอบซําซอ้น

  8.2 หลกัเกณฑ์

   8.2.1 เป็นนกัศกึษาทขีอจบการศกึษา(ลงทะเบยีนเรยีนไดส้งูสุด ไม่เกนิเกณฑต์ามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 นี ในกรณีเกนิเกณฑด์งักล่าว ตอ้งเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง) ในภาคนนัๆ โดยตอ้งทําเครอืงหมายขอจบการศกึษา (x) ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ดว้ย 

   8.2.2 ขอสอบซาํซ้อนไดส้งูสุด 4 กระบวนวชิา ในวนัและคาบเวลาสอบเดยีวกนั

   8.2.3 นักศกึษาทขีอสอบซําซอ้น หา้มยา้ยศูนยส์อบ

   8.2.4 ในกรณีทนีกัศกึษาขอแจง้สอบซําซอ้น โดยไม่อยู่ในเกณฑท์มีสีทิธขิอสอบซําซ้อนได ้มหาวทิยาลยัจะตดั

กระบวนวชิาทซีาํซ้อนออกใหเ้หลอื 8 กระบวนวชิา (ไม่เกนิ 22 หน่วยกติ) โดยไม่คนืเงนิค่าหน่วยกติของกระบวนวชิาทตีดัออก

   8.2.5 การสอบซาํซ้อน จะตอ้งไปเขา้หอ้งสอบซําซอ้นซงึจดัแยกต่างหากจากหอ้งสอบปกติ

   8.2.6 กรณีนักศกึษาขอสอบซําซอ้นไวแ้ลว้และปรากฏว่าวชิาใดวชิาหนึงสอบผ่านแลว้ทําใหว้ชิาทเีหลอืไม่ต้อง

     สอบซําซอ้น ใหนั้กศกึษาไปเขา้หอ้งสอบปกตติามตารางสอบไล่รายบุคคล

  8.3 เวลาในการเข้าสอบซาํซ้อน

   มหาวทิยาลยัเพมิเวลาของการสอบซําซ้อนอกีเพยีง 1 ชวัโมง ไม่ว่าจะสอบกกีระบวนวชิากต็าม

   คาบเชา้ 09.00 - 12.30 น. คาบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
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  8.4  การเข้าสอบซาํซ้อน

    สําหรบันกัศกึษาทไีดแ้จง้ขอจบการศกึษาและขอสอบซาํซอ้นไวน้นั กระบวนวชิาทขีอสอบซําซอ้นจะแยก

สอบต่างหากจากกระบวนวชิาทนีักศกึษาสอบปกต ิดงันัน กระบวนวชิาทนีักศกึษาไม่ไดข้อสอบซําซอ้นนกัศกึษาจะเขา้

สอบตามรายชอืหอ้งสอบของนักศกึษาทปีรากฏในตารางสอบไล่รายบุคคลทนีักศกึษาไดร้บั ส่วนกระบวนวชิาทนีกัศกึษา

ขอสอบซําซอ้น นกัศกึษาจะตอ้งไปเขา้สอบทหีอ้งสอบซงึกําหนดไวใ้หเ้ป็นหอ้งสอบซาํซอ้น โดยมหาวทิยาลยัจะตดิ

ประกาศแจง้หมายเลขหอ้งสอบซําซอ้นของศนูยส์อบทมีกีารสอบซําซ้อนใหน้ักศกึษาทราบ  และนักศกึษาตอ้งไปตรวจ

หาทนีังสอบจากบญัชตีดิหน้าหอ้งสอบและเขา้สอบใหต้รงตามทนีงัทกีาํหนดเพราะนักศกึษาทแีจง้ขอสอบซําซอ้นแต่ละ

คาบอาจเขา้สอบซําซอ้นกระบวนวชิาทไีม่เหมอืนกนั ถา้นักศกึษานังสอบผดิทกีอ็าจทาํใหไ้ดร้บัขอ้สอบไม่ถูกตอ้ง

   

   ตวัอย่าง

   ในการสอบของนักศกึษาสว่นภูมภิาค มหาวทิยาลยัไดก้ําหนดใหส้อบเฉพาะวนัเสาร-์อาทติยต์ลอดสอง 

สปัดาห ์โดยแบ่งการสอบออกเป็น 4 วนั วนัละ 2 คาบเวลา ดงันี

วนัเสาร ์(1)
เชา้ (1A)

(09.00-11.30)

บา่ย (1B)

(13.00-15.30)

วนัอาทติย ์(2)
เชา้ (2A)

(09.00-11.30)

บา่ย (2B)

(13.00-15.30)

วนัเสาร ์(1)
เชา้ (1A)

(09.00-11.30)

บา่ย (1B)

(13.00-15.30)

วนัอาทติย ์(2)
เชา้ (2A)

(09.00-11.30)

บา่ย (2B)

(13.00-15.30)

* กาํหนดวนัสอบไล่แต่ละภาคการศึกษา ตรวจสอบได้จากปฏิทินการศึกษาส่วนภมิูภาค *

11 : รอ้ยเอด็                     หน้า 1

มหาวทิยาลยัรามคําแหง

ภาค 1 ปีการศกึษา 2560

สอบวนัท ี4 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 คาบ A

บญัชปีระกาศทนีงัสอบนักศกึษาสอบซําซอ้น

  ลาํดบั  รหสัประจาํตวั   ชอื-สกุล     วชิาท ี1    วชิาท ี2 วชิาท ี3  แถว/ทนีัง 

   1  600141207 0    ชอบ  รกัเรยีน  ENG1002  LAW2006      1/3

   2  600141225 2    มนั  ขยนัยงิ   MTH1104  LAW3011      1/1

   3  600240072 8    คง  เก่งจรงิ   ENG1002  LAW4001      1/2

   4  600640750 5    ธรรม  รกัราม  MGT2409  MTH1104      1/4

กาํหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

สปัดาหแ์รก

สปัดาหท์สีอง



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

การรกัษาสถานภาพนักศึกษา
 นักศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 ต่อเนืองกนัทุกภาคจนกวา่จะจบการศกึษา (ยกเวน้ ภาคฤดรูอ้น

จะลงทะเบยีนเรยีนหรอืไมก่ไ็ด)้ หากไม่ลงทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 จะตอ้งชาํระเงนิเป็นคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา 

ภาคละ 150 บาท นกัศกึษาจะขาดการลงทะเบยีนเรยีนตอ่เนืองกนัได ้2 ภาคการศกึษา (ไมน่บัภาคฤดรูอ้น) โดยจะเลอืกดาํเนินการได ้

ดงันี

 1. ไมต่อ้งดําเนินการใดๆ ในระหว่างทขีาดสถานภาพนักศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา แต่นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน

ในภาคถดัไปพรอ้มกบัชาํระค่ารกัษาสถานภาพนกัศกึษาตามจํานวนภาคทไีม่ไดล้งทะเบยีนเรยีน โดยใหช้ําระพรอ้มกบั

คา่ธรรมเนียมอนืๆ ในบตัรลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณียส์าํหรบัผูส้มคัรสอบส่วนภูมภิาค (ม.ร.34) หรอื

 2. ชําระเฉพาะค่ารกัษาสถานภาพนกัศกึษาเป็นรายภาค เมอืนักศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนภาคหนึงภาคใด 

(ยกเวน้ภาคฤดรูอ้น) จะชําระไดเ้ป็นรายภาคแต่ไม่เกนิ 2 ภาคการศกึษา โดยใหช้าํระทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแห่งหรอืชาํระทาง

ไปรษณียธ์นาณตั ิสงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง จ่าหน้าซองถงึ  หวัหน้าฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน 

อาคาร สวป. ชนั 6 มหาวทิยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 พรอ้มทงัแนบซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้า

ถงึตนเอง 1 ฉบบัไปดว้ย เพอืสง่ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษาคนืใหน้กัศกึษา

*** หากนักศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกวา่ 2 ภาคการศกึษา โดยทไีม่ไดด้ําเนินการตามขอ้ 1 หรอื 2 จะหมดสถานภาพ

 การเป็นนกัศกึษาไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนต่อได ้หากมหีน่วยกติสะสมจะตอ้งสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม่  

 โดยใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติจาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และชาํระเงนิค่าเทยีบโอนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ 50 บาท

 กรณทีตีอ้งการตรวจสอบขอ้มูลสถานภาพนักศกึษาโปรดโทร. 0-2310-8626

การขอจบและเสนอชือเพือขอรบัปริญญา
 นักศกึษาทคีาดว่าจะจบในภาคการศกึษาใดกต็าม นักศกึษาจะตอ้งกาเครอืงหมาย  x ลงในช่อง [  ] หน้าขอ้ความ

ขอจบการศึกษาในภาคนี ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ภาคสดุทา้ย

 ถา้นกัศกึษาไม่กาเครอืงหมายดงักลา่ว แต่สามารถจบการศกึษาไดจ้รงิ โดยสอบผ่านครบทุกวชิาแลว้ จะต้องชําระเงนิค่า

ธรรมเนียมการแจง้จบล่าชา้ ภาคละ 150 บาท

 เมอืนักศกึษาตรวจสอบครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะทสีงักดั   เพอืเสนอชอืใหส้ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิป็น ผูส้าํเรจ็การศกึษา

ต่อไป หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชอืแลว้ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษายนืแบบคําขอหนงัสอืสาํคญั รบัรองปรญิญาและ

ขนึทะเบยีนบณัฑติ (ม.ร.46.1) และแบบยนืขอ Transcript ทสีาํเรจ็การศกึษาของนักศกึษาส่วนภูมภิาค (ม.ร.49.1.1) ดงัเอกสาร

คาํรอ้งทแีนบมาในระเบยีบการฯ แลว้ดาํเนินการตามขนัตอน ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคําแหง เรอืง ”การขอจบการศกึษา

ของนักศกึษาส่วนภูมภิาค”

 กรณทีผีูส้าํเรจ็การศกึษาไมส่ามารถเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรได ้ใหต้ดิต่อเพอืขอรบัปรญิญาบตัรไดท้ี

อาคาร สวป. งานแจง้จบและเตรยีมปรญิญาบตัร ชนั 1 เคาน์เตอร ์6 หลงัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 15 วนัทําการ โดยแสดง

หลกัฐาน  ดงันี

 1.  หนงัสอืมอบอาํนาจ สามารถดาวน์โหลดไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th

 2.  สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอํานาจ

     3.  ใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมขนึทะเบยีนบณัฑติจํานวน 1,000 บาท  หรอืสาํเนาวุฒกิารศกึษา เช่น  ทรานสครปิต ์ ใบรบัรองสภาฯ  

หมายเหตุ 1.  ก่อนดาํเนินการแจง้จบทสีาขาวทิยบรกิารฯ ใหน้กัศกึษากรอกขอ้มลูเพอืขนึทะเบยีนบณัฑติขอสาํเรจ็การศกึษา   

       ไดท้เีว๊ปไซตข์องมหาวทิยาลยั www.ru.ac.th ท ีLink นักศกึษาขนึทะเบยีนขอสาํเรจ็การศกึษา

   2.  เมอืบณัฑติไดง้านทําหรอืไดง้านใหม ่ใหบ้ณัฑติเขา้ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มลูการมงีานทําของตนเอง 

       ทีเวป๊ไซต์ www.ru.ac.th ทรีะบบฐานขอ้มูลการหางานทําของบณัฑติ ซงึมหาวทิยาลยัตอ้งรายงานและเชอืมต่อ  

       ขอ้มลูไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและผูป้ระกอบการทตีอ้งการตําแหน่งทตีรงกบัคุณวุฒขิอง

       ผูส้าํเรจ็ การศกึษาทเีวป๊ไซต์ www.job.mua.go.th
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การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชนัปริญญาตรี

 เพอืเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาสามารถปรบัเปลยีนวธิกีารเรยีนการสอน ใหเ้ขา้กบัสภาพความจาํเป็นและความตอ้งการของ

นักศกึษาแต่ละคน โดยการโอนยา้ยจากส่วนภูมภิาคมาเรยีนทสี่วนกลาง หรอืจากส่วนกลางไปเรยีนทสี่วนภูมภิาคได ้ 

มหาวทิยาลยัจงึกาํหนดวธิกีารโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนของนกัศกึษา  ดงัต่อไปนี

หลกัเกณฑก์ารโอนย้ายฯ
 1.  เป็นผูท้มีสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาไม่น้อยกวา่ 2 ภาคการศกึษาปกต ิและปจัจบุนัยงัมสีถานภาพการเป็นนักศกึษาอยู่

 2.  นักศกึษาจากส่วนกลาง ทจีะโอนยา้ยฯไปสว่นภูมภิาค ตอ้งเป็นผูท้ศีกึษาอยู่ใน 4 สาขาวชิาคอื สาขาวชิานิตศิาสตร ์ 

สาขาวชิาการจดัการ กลุม่วชิาเอกบรหิารรฐักจิ และสาขาวชิาสอืสารมวลชน ในกรณทีไีมไ่ดศ้กึษาในสาขาวชิาดงักล่าวแต่ประสงค์

จะโอนยา้ยฯ จากส่วนกลางไปส่วนภมูภิาค ใหด้ําเนินการยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาทศีูนยบ์รกิารจุดเดยีวเบด็เสรจ็ 

(One Stop Services) อาคาร KLB ชนั 1 ใหถู้กตอ้งก่อน กรณีทยีา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัรามคําแหงว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 ขอ้ 18.2 ความว่า “นักศกึษาทปีระสงค์จะยา้ยคณะ หรอื

เปลยีนสาขาวชิาต้องเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ ไม่น้อยกวา่ 2 ภาคการศกึษาปกต”ิ

 สาํหรบันักศกึษาส่วนภูมภิาคสามารถโอนยา้ยฯ เขา้ศกึษาทสีว่นกลางไดทุ้กสาขาวชิา หากจะยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา 

ใหด้าํเนินการโดยใชร้หสัประจําตวัใหมภ่ายหลงัการโอนยา้ยแลว้

 3.  เฉพาะนักศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติไว ้จะต้องชาํระเงนิค่าเทยีบโอนส่วนทเีหลอืและหรอืคา่ธรรมเนียมเทยีบโอน

ล่าชา้ใหค้รบถว้นตามอตัราทมีหาวทิยาลยักําหนดก่อน  สําหรบัการโอนยา้ยฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภิาค

 4.  นักศกึษาทดีําเนินการโอนยา้ยฯแลว้ ใหเ้รมิศกึษาของแต่ละระบบการเรยีนการสอน ตงัแต่ภาค 1 ปีการศกึษานัน 

เป็นตน้ไป 

 5.  ใหด้าํเนินการโอนยา้ยฯ ไดเ้พยีงครงัเดยีว หากนักศกึษาต้องการยา้ยกลบัระบบเดมิตอ้งลาออกแลว้สมคัรใหม ่ โดยนํา

หน่วยกติสะสมมาเทยีบโอนได ้ในอตัราค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 50 บาท

ขนัตอนการโอนย้ายฯ
 1.  นําใบตรวจสอบผลการศกึษา (Check Grade) และใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคสุดทา้ย หากขาดสถานภาพ

นักศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา ใหไ้ปชําระเงนิคา่รกัษาสถานภาพฯ ทกีองคลงั อาคารสาํนกังานอธกิารบด ีชนั 1 แลว้ไปตดิต่อ

ทฝี่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน อาคาร สวป. ชนั 6 เพอืตรวจสอบคุณสมบตัแิละขอ้มลูต่างๆ ในเบอืงตน้

 2.  ชําระเงนิจาํนวน 600 บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการโอนยา้ย 500 บาท และค่าทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา 100 บาท 

ทกีองคลงัอาคารสํานักงานอธกิารบด ีชนั 1 แล้วไปดาํเนินการดา้นฐานขอ้มูลของแต่ละระบบทฝีา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา 

อาคาร สวป. ชนั 2

 3.  ดาํเนินการภายในระยะเวลาทมีหาวทิยาลยักาํหนด  กําหนดใหโ้อนยา้ยฯ ปีละ 1 ครงั นักศกึษา สามารถสอบถาม

รายละเอยีดท ีอาคาร สวป. ชนั 6 โทร. 0-2310-8610, 0-2310-8626 

ขนัตอนการลงทะเบียนเรียน
 1.  ลงทะเบยีนเรยีน โดยใชร้หสัประจาํตวัใหม ่ตามบตัรประจาํตวันกัศกึษา

 2.  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาทเีปิดสอนตามวนัและเวลาทมีหาวทิยาลยักําหนดของแต่ละระบบการเรยีนการสอน

 3.  ชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเรยีนตามอตัราของแต่ละระบบการเรยีนการสอน
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การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชนัปริญญาตรี

 การโอนยา้ยในทนีี หมายถงึ การทนีกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงจากสว่นกลางขอโอนยา้ยมาเป็นนกัศกึษาสว่นภูมภิาค 

หรอืนักศกึษาส่วนภูมภิาคขอโอนยา้ยไปเป็นนกัศกึษาสว่นกลาง คาํว่า “นกัศกึษาสว่นกลาง” และ “นกัศกึษาสว่นภมูภิาค” 

มหาวทิยาลยักําหนด ดงันี

นักศึกษาส่วนกลาง นักศึกษาส่วนภมิูภาค

1. สมคัรทมีหาวทิยาลยัหรอืสมคัรทางไปรษณีย ์หรอื   

 ทาง Internet

2. คณะทสีมคัรเขา้ศกึษา ม ี9 คณะ นกัศกึษาสามารถ

     เลอืกเรยีนตามความสนใจ ภายในหลกัสตูรทกีําหนดไว้

3. รหสัประจําตวัหลกัท ี5 ขนึอยูก่บัลําดบัการสมคัร

4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณีย ์ทาง Internet หรอื  

     ลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองท ีม.ร.

5. การจดัการเรยีนการสอนมกีารจดัหอ้งเรยีนใหนั้กศกึษา  

 เขา้ฟงัการบรรยายทุกกระบวนวชิา โดยวชิาชนัปีท ี1   

 จดัการเรยีนการสอนทรีามฯ 2 วชิาปีท ี2-4 จดัการเรยีน  

 การสอนทรีามฯ 1

6. จํานวนวนัเวลาสอบมากน้อยขนึอยู่กบัจาํนวนนักศกึษาท ี 

 ลงทะเบยีนเรยีนแต่ละภาคเรยีน

7. สถานทสีอบ คอื รามฯ 1 และ รามฯ 2 นกัศกึษาจะสอบ  

 ทรีามฯ 1 หรอื รามฯ 2 ขนึอยูก่บัมหาวทิยาลยักําหนด

8. อตัราคา่ธรรมเนียม

 - ค่าลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ     25.-บาท

 - ค่าบาํรุงการศกึษา ภาคปกต ิ       800.-บาท

 - ค่าบาํรุงการศกึษา ภาคฤดูรอ้น       500.-บาท

 - ค่ารกัษาสถานภาพ ภาคละ        300.-บาท

1. สมคัรทสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิซงึปจัจุบนัม ี  

 23 แหง่ ทางไปรษณีย ์และทาง INTERNET

2. คณะทเีปิดสอนม ี4 คณะ 4 สาขาวชิา มหาวทิยาลยัเป็น

 ผูก้ําหนดกระบวนวชิาใหเ้รยีนตลอดหลกัสตูร

3. รหสัประจําตวัหลกัท ี5 กําหนดใหเ้ป็นเลข 4

4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณยี์ ทาง INTERNET หรอื 

 ลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ

5. การจดัการเรยีนการสอนโดยการบรรยายผา่นทาง   

 ดาวเทยีมไปยงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตใิน

 วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์และมอีาจารยผ์ูส้อนเดนิทางไป   

 บรรยายสรปุในวนัเสาร์ - อาทติย์

6. จาํนวนวนัสอบมภีาคละ 4 วนั จดัสอบเฉพาะ

 วนัเสาร ์- อาทติย ์สถานทสีอบ คอื จงัหวดัต่างๆ ที

 มหาวทิยาลยักําหนดใหเ้ป็นศนูยส์อบ ปจัจุบนัม ี39    

 จงัหวดั นกัศกึษาจะสอบทจีงัหวดัใดกไ็ดโ้ดยระบุสถานท ี 

 สอบตาม CODE ทกีําหนดลงในบตัรลงทะเบยีนเรยีน

 และสามารถยา้ยศูนยส์อบไดต้ามความจาํเป็นทุกภาค

7. อตัราค่าธรรมเนียม

 - ค่าลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ                50.-บาท

  (สอบซ่อมหน่วยกติละ)          25.-บาท

 - ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ      60.-บาท

 - ค่าบํารงุการศกึษา ภาคปกต ิ             600.-บาท

 - ค่าบํารงุการศกึษา ภาคฤดรูอ้น       400.-บาท

 - ค่ารกัษาสถานภาพ ภาคละ        150.-บาท
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การบริการข้อมูลสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ บรกิารใหข้อ้มูลต่างๆ เกยีวกบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ดงันี

 1. ปฏทินิรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

 2. ปฏทินิการศกึษาประจําภาค1, 2 และภาคฤดรูอ้น  ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

 3. แผ่นพบัเกยีวกบัคณะและสาขาวชิาทน่ีาสนใจ, สาขาวชิาใหม่ทน่ีาสนใจ สายงานประกอบวชิาชพี ทกุคณะ

  การขอทุนการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคําแหง

 4. แผ่นพบัเกยีวกบัค่าใชจ้่ายนกัศกึษาใหม ่ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

 5. แผ่นพบัการสมคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา เพอืเตรยีมศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE)

  สว่นกลางและส่วนภมูภิาค

 6. หนังสอืระเบยีบการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา และแผนกําหนดการศกึษาชนัปรญิญาตรสีว่นกลางและสมคัรสอบ 

  สว่นภูมภิาค

 7. บรกิาร CD แนะนํามหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ต้องการเอกสารข้อมลูดงักล่าว จดหมายขอตามทีอยู่ข้างล่างนี

ดาํเนินการโดย งานบรกิารสารสนเทศ ฝา่ยบรกิารวชิาการและสารสนเทศ

โทร. 0-2310-8612, 0-2310-8614

  หน่วยให้คาํปรึกษา  บรกิารใหค้ําปรกึษาดว้ยตนเอง อาคาร สวป. ชนั 4 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

จดหมายสอบถามและโทรศพัท์หมายเลข 0-2310-8614, บรกิารตอบไขขอ้ขอ้งใจใหก้บันกัศกึษาผ่านทาง 

www.ru.ac.th “มคีําถาม มคีาํตอบ” ไขขอ้ขอ้งใจ สวป. (งานทะเบยีนนกัศกึษาปรญิญาตร)ี

 เรยีน

  ผูอ้ํานวยการสาํนักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

  อาคาร สวป. ชนั 5 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ

  กทม. 10240

                                                                      (งานบรกิารสารสนเทศ)
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สาขาวิทยบริการ

1 ปราจนีบุรี

2 อุทยัธานี

3 นครศรธีรรมราช

4 อํานาจเจรญิ

5 แพร่

6 นครพนม

7 สุโขทยั

8 ขอนแก่น

9 ศรสีะเกษ

10 ตรงั

11 ลพบุรี

12 นครราชสมีา

13 หนองบวัลําภู

14 ชยัภูมิ

15 เพชรบรูณ์

16 บุรรีมัย์

17 เชยีงราย

18 กาญจนบุรี

19 เชยีงใหม่

20 สุรนิทร์

21 อุดรธานี

22 พงังา

23 สงขลา
หน่วยรบัสมคัร(รบัสมคัรสว่นภมูภิาค) สวป.

สถานทีสอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

01 เชยีงใหม่

02 เชยีงราย

03 แพร่

04 พษิณุโลก

05 นครสวรรค์

06 อุดรธานี

07 นครพนม

08 ขอนแก่น

09 สุรนิทร์

10 นครราชสมีา

11 รอ้ยเอด็

12 อุบลราชธานี

13 สุพรรณบุรี

14 ราชบุรี

15 จนัทบุรี

16 ประจวบครีขีนัธ์

17 สุราษฎรธ์านี

18 นครศรธีรรมราช

19 ตรงั

20 สงขลา

21 เพชรบูรณ์

22 ปราจนีบุรี

23 อุทยัธานี

24 อาํนาจเจรญิ

25 ชมุพร

26 สโุขทยั

27 ศรสีะเกษ

28 ลพบุรี

29 หนองบวัลาํภู

30 นครปฐม

32 ชยัภูมิ

33 สกลนคร

34 บุรรีมัย์

35 สระแก้ว

36 กาญจนบุรี

37 น่าน

38 อุตรดติถ์

39 พงังา

40 เลย

ลาํดบัท ี31 ยกเลกิ

ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค
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สถานทีสอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผ่าน

01 เชยีงใหม่ วทิยาลยัเทคโนโลยเีอเชยี
(TA)
(ภาค1,2)

ร.ร.พุทธโิศภณ
(PT)
(ภาคฤดูรอ้น ซ่อม1,2)

128 ม.4 ถ.มหดิล ต.หนองหอย
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200
โทร. (053) 140244 - 5
Fax. (053) 140246
146 ถ.พระปกเกลา้ ต.พระสงิห์
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200
โทร. (053) 277609

ตงัอยู่ในวดัพระสงิห์
วรมหาวหิาร
สถานีตํารวจ อ.เมอืง

วดัเจดยีห์ลวง
อนุสาวรยี์สามกษตัรยิ์
ตรงขา้มโรงแรมอโนดาด

รถรบัจา้ง

รถโดยสารรบัจา้งสแีดง
รถจกัรยานยนต์รบัจา้ง

02 เชยีงราย ร.ร.ดํารงราษฏรส์งเคราะห์
(DS)

554 ม.2 ถ.อุตรดติ อ.เมอืง
จ.เชยีงราย 57000 
โทร. (053) 711450,711470
Fax. (053) 711471

วดักลางเมอืง
สถานีตํารวจภูธร
อาํเภอเมอืง

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อเครอืง
รถสามล้อถบี

03 แพร่ ร.ร.นารรีตัน์
(NR)

1 ถ.คุม้เดมิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.แพร ่54000
โทร. (054) 511124, 522263
Fax. (054) 511500

จวนผูว่้าราชการ จ.แพร่
ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง
สวนสขุภาพ
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อถบี

04 พษิณุโลก ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
ภาคเหนือ
(PR)

289 ม.5 ต.หวัรอ อ.เมอืง
จ.พษิณุโลก 65000
โทร. (055) 322685
Fax. (055) 214750

โรงเรยีนอนุบาลพษิณุโลก
ตดิกบัสนามกฬีากลาง
จงัหวดัพษิณุโลก

รถเมลส์ายหยองตม-
พษิณุโลก, สายวดัโบสถ์ 
-พษิณุโลก,รถประจาํทาง
สายพษิณุโลก-เตง็หนาม

05 นครสวรรค์ ร.ร.นครสวรรค์
(NW)

173 ถ.มาตุล ีต.ปากนําโพ
อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000
โทร. (056) 226014, 211151
Fax. (056) 222711

เทศบาลเมอืงนครสวรรค์
สถานีดบัเพลงิ
ร.ร.ขุนววิรณ์สุขวทิยา
เขากบ

รถโดยสารประจําทาง
สายตราด-เขาขาด
สายตราด-ดาวดงึส์
รถเมลส์ายรอบเมอืง

06 อุดรธานี วทิยาลยัอาชวีศกึษา
อุดรธานี 
(ED)

8 ถ.โพธศิร ีต.หมากแขง้ 
อ.เมอืง  จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 246690
Fax. (042) 243236

โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ
โรงเรยีนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรยีนอุดรพทิยานุกุล

รถรบัจา้ง

07 นครพนม ร.ร.นาแกสามคัควีทิยา
(NS)

หมู ่9 ถ.นาแก-สกลนคร
ต.บา้นเก้ง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130
โทร. (042) 571254
Fax. (042) 328960

โรงพยาบาลนาแก
ทว่ีาการอําเภอนาแก
สถานีตํารวจภูธร 
อ.นาแก

รถสหมติร สกล-นาแก
มุกดาหาร
รถบสัธาตุพนม-สกล
อุดรธานี

08 ขอนแก่น สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.ขอนเเก่น 
(PK)

กม.19 (ถนนเเจง้สนิท) 
บา้นโนนทอง ต.หนิตงั
อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 
โทร. (043) 274250-4 
      (043) 306106-7 

ใกลป้มันํามนัสุคนธมาน รถโดยสารบ้านไผ่ -
บรบอื   
สองแถวบา้นไผ ่-
หนิตงั   รถโดยสาร
บา้นไผ-่ขอนแก่น

09 สุรนิทร์ ร.ร.สรินิธร
(ST)

ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000
โทร. (044) 511189
Fax. (044) 511189

ร.ร.อนุบาลสุรนิทร์
การไฟฟ้า จ.สุรนิทร์
โรงแรมธารนิทร์

รถประจําทางสชีมพู
สาย 1,3

10 นครราชสมีา ร.ร.สุขานารี
(SN)

547 ถ.โพธกิลาง ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000
โทร. (044) 242-365
Fax. (044) 053-769

สนง.สาธารณสุขเทศบาล
สนง.เทศบาล
นครราชสมีา
อนุเสาวรยีท์า้วสุรนารี

รถประจําทางสาย 1 
สามแยกปกั-วทิยาลยั
ราชมงคล
รถประจําทางสาย
มทส -วทิยาลยัราช
มงคล, สาย 3 บา้น
มะขามเฒ่า-หวัทะเล
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CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผ่าน

11 รอ้ยเอด็ ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
พฒันการรอ้ยเอด็
(PC)

ต.หนองแวง อ.เมอืง
จ.รอ้ยเอด็ 45000
โทร. (043) 513900
  (043) 515204

สถานีสูบนําดว้ยไฟฟ้า
รอ้ยเอด็ 
ค่ายสมเดจ็พระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก

รถประจาํทาง

12 อุบลราชธานี ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช
(BJ)

ถ.สรรพสทิธ ิอ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 240684-5 ต่อ 142
Fax. (045) 262193

สํานกังานโยธา
สํานกังานการประปา
จ.อุบลราชธานี
หา้งสรรพสนิคา้เซนทรลั

รถเมล์สาย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามลอ้ถบี

13 สพุรรณบุรี ร.ร.กรรณสตูศกึษาลยั
(KS)

ถ.มาลยัแมน ต.รวัใหญ่
อ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ี72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

วดัปา่เลไลย์
สํานกังานการประถม-
ศกึษาสพุรรณบุร-ี
นครปฐม

รถประจาํทางสาย
สพุรรณบุร-ีกาญจนบุรี

14 ราชบุรี ร.ร.ราชโบรกิานุเคราะห์
(RB)

421 ถ.ยุตธิรรม ต.หน้าเมอืง
อ.เมอืง จ.ราชบุร ี70000
โทร. (032) 337039
Fax. (032) 321739, 315669

สนามกฬีากลาง 
จ.ราชบุรี
ศาล จ.ราชบุรี
ศาลากลาง จ.ราชบุรี

รถเมล์สองแถวสาย
ศาลากลางตราด
เขาวงัตลาด

15 จนัทบุรี ร.ร.ศรยีานุสรณ์
(SS)

1 ถ.ศรยีานุสรณ์ อ.เมอืง
จ.จนัทบุร ี22000
โทร. (039) 311225, 350225
Fax. (039) 322122

ร.ร.เบญจมราชูทศิ
ททํีาการประปา
จ.จนัทบุรี

รถรบัจา้ง

16 ประจวบครีขีนัธ์ ร.ร.ประจวบวทิยาลยั
(PW)

250 ถ.สละชพี อ.เมอืง
จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000
โทร. (032) 611103, 602164
Fax. (032) 602164

เกาะหลกั
วทิยาลยัเทคนิคประจวบ
โรงพยาบาลประจวบฯ

กรุงเทพ-บางสะพาน
กรุงเทพ-ทบัสะแก
กรุงเทพ-ประจวบฯ

17 สรุาษฎรธ์านี ร.ร.สุราษฎรพ์ทิยา
(SR)

ถ.ตลาดใหม่ อ.เมอืง 
จ.สุราษฎรธ์านี 84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

องคก์ารโทรศพัท์
ททํีาการไปรษณยี์
สุราษฎรธ์านี 
วดัธรรมบูชา

สรุาษฎรธ์านี-พูนพนิ
สรุาษฎรธ์านี-กทม.
นครศรฯี-สงขลา
สรุาษฎรธ์านี-นครศรฯี

18 นครศรธีรรมราช วทิยาลยัเทคนิค
นครศรธีรรมราช
(NT)

263 ถ.ราชดําเนิน ต.ท่าวงั
อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000
โทร. (075) 356062
Fax. (075) 345384

ตรงขา้มสนามกฬีา
จงัหวดั 
เยอืง ร.ร.ศรธีรรมราช
ศกึษา

รถสองแถวสาย
หวัถนน-สนามกฬีา
รถประจาํทางสาย
นครศรฯี-ทา่ศาลา
นครศรฯี-ทุง่สง
นครศรฯี-ปากพนงั

19 ตรงั ร.ร.สภาราชนีิ
(SP)

142 ถ.วเิศษกุล อ.เมอืง
จ.ตรงั 92000
โทร. (075) 218792, 210792
Fax. (075) 210792

หอนาฬกิา
สถานีดบัเพลงิเทศบาล
เมอืง  ตรงขา้มบา้น-
นายชวน หลกีภยั

รถรบัจา้ง

20 สงขลา ร.ร.วรนารเีฉลมิ
(VC)

เลขท ี1 ถ.ปละท่า อ.เมอืง
จ.สงขลา 90000
โทร. (074) 314415, 311258
Fax. (074) 312646

โรงแรมพาวลิเลยีม
สงขลาธานี
ศาลากลางจงัหวดัสงขลา
วดัสระเกษ

รถเมล์โพธทิอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ระจําทาง
สงขลา-หาดใหญ่
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CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผ่าน

21 เพชรบูรณ์ สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.เพชรบูรณ์
อาคารนางเสอืง 
(NSB)

เลขท ี6 ถ.เลยีงเมอืง ต.หล่มสกั
อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
   0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax.  0-2310-8000 ต่อ 7153

อบต.ฝายนาแซง รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารขนาดเลก็

22 ปราจนีบุร ี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ปราจนีบุร ี
(PB)

บา้นแหลมหนิ ต.ไมเ้ดด็ อ.เมอืง
จ.ปราจนีบุร ี25000
โทร. (037) 454096
0-2310-8000 ต่อ 7020,7022,
7024
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7032

ศาลากลางจงัหวดั
ปราจนีบุรี
สํานกังานทดีนิจงัหวดั
(ศนูยร์าชการแห่งใหม่)

รถประจาํทางสาย 2
มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

23 อุทยัธานี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.อุทยัธานี
(UT)

ถ.333 บา้นบางกุง้ ต.สะแกกรงั
อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 61000
โทร. 0-2310-8000 ต่อ 7038,
       7030-4
  (056) 980657-9
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039

ศูนยร์ถฟอรด์อุทยัธานี รถประจาํทางสาย
อุทยัธานี-นครสวรรค์
รถประจาํทางสาย
อุทนัธานี-กรุงเทพฯ

24 อํานาจเจรญิ สาขาวทิยาบรกิารฯ
จ.อํานาจเจรญิ
(AM)

125 หมู่ 3 ถ.ชยางกรู ต.ไก่ดํา 
อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ 37000
โทร.0-2310-8000 ต่อ 7040-1
(045) 523515-6)
 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

โรงเรยีนบ่อบุโปโล สายสหมติร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลงินกทา-อุบลฯ
รถเมล์สายสขีาว
สาย 1 

25 ชุมพร ร.ร.สอาดเผดมิวทิยา
(SD)

196 ถ.พศิษิฐพ์ยาบาล อ.เมอืง
จ.ชมุพร 86000
โทร. (077) 511014
Fax. (045) 511995

โรงพยาบาลชุมพร
หอ้งสมุดประชาชน

รถเมล์สายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

26 สโุขทยั สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.สุโขทยั
(SU)

ต.เมอืงเก่า อ.เมอืง
จ.สุโขทยั 64210
โทร. (055) 615346 ต่อ 615348
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

กองกาํกบัการ 6 กอง
บงัคบัการฝึกพเิศษ
อบต.เมอืงเก่า

รถประจาํทางสาย
สโุขทยั-บา้นด่าน
ลานหอย
รถตาก-พษิณุโลก

27 ศรสีะเกษ ร.ร.สตรสีริเิกศ
(SK)

ถ.อุบล ต.เมอืงใต ้อ.เมอืง
จ.ศรสีะเกษ 33000
โทร. (045) 612868
Fax. (045) 620642

ร.พ.ประชารกัษ์
สถานีรถไฟ
โรงแรมพรหมพมิาน

รถสองแถวจากสถานี
ขนสง่
รถประจาํทางสาย
กรุงเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผา่นด่านหน้า 
ร.ร.)  
รถสามลอ้

28 ลพบุรี ร.ร.เทศบาล4
เทศบาลเมอืงลพบุร ี
(DL)

ต.ป่าตาล อ.เมอืง
จ.ลพบุร ี15000
โทร. (036) 41252

ทวีา่การอําเภอเมอืง
ลพบุรี
วดัเมอืงใหม่

รถสองแถวสาย
หว้ยเปียม
รถเมล์สายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

29 หนองบวัลําภู ร.ร.หนองบวัพทิยาคาร
(NP)

63 หมู ่10 ถ.ยุทธศาสตร์
อุดร-เลย ต.ลาํภู อ.เมอืง
จ.หนองบวัลําภู 39000
โทร. (042) 312547
Fax. (042) 312548

สนง.สาธารณสขุจงัหวดั
หนองบวัลาํภู
หมวดการทางจงัหวดั
หนองบวัลาํภู

รถโดยสารอุดร-เลย
รถโดยสารหนองบวั-
เชยีงใหม่
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CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

30 นครปฐม ร.ร.นายรอ้ยตํารวจ
(PA)

90 หมู่ 7 ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. (034) 325347
Fax. (034) 312035

สถานีตาํรวจภูธร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวทิยาลยั

รถประจําทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สมี่วง)
รถตูพ้าตา้-สามพราน
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจ้าง
แยกปากทาง
สามพราน

32 ชยัภูมิ ร.ร.จตัุรสัวทิยาคาร
(CK)

304 หมู่ 12 บา้นโพธทิอง
ต.กุดนําใส อ.จตุัรสั
จ.ชยัภูม ิ36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงขา้มตลาดกลางขา้ว
และพชิไร่ จ.ชยัภูมิ
ปมันํามนัดาวอสีาน
สะพานขา้มทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจําทาง
รถ บขส.ชยัภมู-ิกทม.
ชุมแพ-หนองบวัลําภ-ู
เลย-กทม.
บขส.จตุรสั

33 สกลนคร ร.ร.มธัยมวานรนิวาส
(WN)

400 หมู่ 4 ต.วานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โทร. (042) 791664

ศนูยร์าชการอาํเภอ
วานรนิวาส
วดัป่าธรรมนิเวศวนาราม

รถประจําทางสาย
บงึกาฬ-อุดร-กทม.
บ้านแพร-โคราช
สกลนคร-บา้นม่วง

34 บุรรีมัย์ วทิยาลยัเทคนิคบุรรีมัย์
(BT)

322 ถ.จริะ ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์31000
โทร. (044) 611079
Fax. (044) 611472

ม.ราชภฏับุรรีมัย์
ร.ร.เทศบาล 1 
สนง.สหกรณ์ จ.บุรรีมัย์

รถประจําทางสาย 1
มอเตอรไ์ซคร์บัจ้าง
สามลอ้รบัจา้ง

35 สระแก้ว ร.ร.เทศบาลบา้นกโิลสอง
(KL)

5/3 ถ.สุวรรณศร ต.อรญัประเทศ
อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว27120
โทร. (037) 231711

ชุมชนบา้นกโิลสอง
บงักะโลฉายสขุ

รถรบัจา้งสองแถว

36 กาญจนบุรี ร.ร.บ่อพลอยรชัดาภเิษก
(BC)

567 หมู่ 1 ต.บอ่พลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ี71160
โทร. (034) 581235
Fax. (034) 628143

รร.อนุบาลบอ่พลอย
ทวี่าการอาํเภอบ่อพลอย
ททีาํการไปรษณีย์
อําเภอบ่อพลอย

รถโดยสารประจาํทาง
สาย 325
(กาญจนบุร-ีดา่นชา้ง)

37 น่าน วทิยาลยัเทคนิคน่าน
(TN)

ถ.รอบกําแพงเมอืงทศิตะวนัตก
อ.เมอืง จ.น่าน 55000
โทร. (054) 710962 ต่อ 302
Fax. (054) 710711
มอืถอื. 08-1716-5374

สถานีขนส่งน่าน
ศาลากลางจงัหวดัน่าน
สถานีตาํรวจภูธร จ.น่าน

รถประจําทางสาย
น่าน-ท่าวงัผา-ปวั-
เชยีงกลาง-ทุ่งชา้ง-
เฉลมิพระเกยีรติ
สายน่าน-กรงุเทพฯ
สายน่าน-สา

38 อุตรดติถ์ ร.ร.อุตรดติถด์รุณี
(UN)

7/1 ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง
จ.อุตรดติถ์ 53000
โทร. (055) 411105
Fax. (055) 413205

ศาลากลาง จ.อุตรดติถ์
ตรงขา้มจวนผูว้่าราชการ
จงัหวดัอุตรดติถ์

รถประจําทางสาย
รอบเมอืง

39 พงังา ร.ร.ทา้ยเหมอืงวทิยา
(TW)

ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย
อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120
โทร. (076) 484956

วดันารายนิการาม รถรบัจา้ง

40 เลย ร.ร.เทศบาล 5
บ้านหนองผกักา้ม
(TB) 

34 ถ.เลย - เชยีงคาน ต.กุดป่อง
อ.เมอืง จ.เลย 42000

 ร.ร.มหาไถ่ศกึษา รถประจําทาง 
เลย - ท่าล ี 
เลย - นาออ้
เลย - เชยีงคาน 
เลย - ปากชม
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สถานทีตงัและหมายเลขโทรศพัท์

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปราจนีบุร ี  หมู ่11  ตาํบลไมเ้คด็ อําเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุร ี25230 อยู่ห่างจากตวัเมอืง 8 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (037) 218908 - 12, 0-2310-8000 ต่อ 7020, 7022, 7024 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7023

อุทยัธานี  บา้นบางกุง้ ตําบลสระแกกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 61000 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 6 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (056) 980567-9, 0-2310-8000 ต่อ 7030-4, 0-2310-8000 ต่อ 7038 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039 

นครศรธีรรมราช ถนนศรธีรรมราช-ทุ่งสง ตําบลทา้ยสําเภา อําเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000

    โทรศพัท์ (075) 378660-1, (075) 466147-8, 0-2310-8000 ต่อ 7051-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7050

อํานาจเจรญิ  ศูนย์ราชการท ี2 (ดงสบุีร)ี 125 หมู่ 3 ถ.ชยางกรู ตําบลไก่คาํ อําเภอเมอืง จาํหวดัอํานาจเจรญิ 37000

    โทรศพัท์  (045) 523515-6, 0-2310-8000 ต่อ 7040-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

แพร่   สาธารณประโยชน์เด่นยวง ตําบลป่าแมต อาํเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 54000 อยู่ห่างจากตวัเมอืง 6.7 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (054) 520580, 0-2310-8000 ต่อ 7060-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7062-3

นครพนม  109 หมู่ท ี12 บา้นด่านสาวคอย ตําบลนาแก อําเภอนาแก จงัหวดันครพนม 48130

    โทรศพัท์ (042) 571409, (042) 530980-9, 0-2310-8000 ต่อ 7070, 7072-3, 7075, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7074

สโุขทยั   บา้นวงัวน ถนนสโุขทยั-ตาก ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั 64210  อยูห่่างจากตวัเมอืงประมาณ 

    18 กโิลเมตรและห่างจากอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 4 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (055) 945112-4 , 0-2310-8000 ต่อ 7090-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

ขอนแก่น  สาธารณประโยชน์รมิถนนบา้นไผ่ - มหาสารคาม กม.ท1ี9 (ถนนแจง้สนิท) บา้นโนนทอง ตําบลหนิตงั อําเภอบา้นไผ่ 

                จงัหวดัขอนแก่น 40110 โทรศพัท ์(043) 274250-4, (043) 306106-7, 0-2310-8000 ต่อ 7100-2,     

                Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7103,   

ศรสีะเกษ  เลขท ี363 หมู่ 3 ศนูยส์่งเสรมิอาชพีทุ่งขุมทรพัย์ ถนนเลยีงเมอืง ตําบลหนองไผ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 33000  

    อยู่ห่างจากศาลากลางประจําจงัหวดัประมาณ 6 กโิลเมตร โทรศพัท ์(045) 826067-8 , 0-2310-8000 ต่อ 7110-1

    Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7112

ตรงั    ถนนตรงั-ปะเหลยีน ตําบลนาบนิหลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 92000 ห่างท่าอากาศยานตรงั 4 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (075) 501199, (075) 501164-7, 0-2310-8000 ต่อ 7120-1, Fax. (075) 501-164-5

ลพบุร ี   บา้นหวัเปียม ถนนพระปิยะ ตําบลป่าตาล อําเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี15000

    โทรศพัท์ (036) 414052-4, 0-2310-8000 ต่อ 7130-1, 0-2310-8000 ต่อ 7133-34 08-7346-7058, 

                  Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7132 

นครราชสมีา  139 ม.7 ถนนนครราชสมีา - โชคชยั ก.ม.ท ี22 ตาํบลท่าอ่าง อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30190

    โทรศพัท์ (044) 249715, (044) 249900, (044) 756505 , 0-2310-8000 ต่อ 7080-4 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7085

หนองบวัลําภู ถนนอุดร-เลย ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภู 39000 

    โทรศพัท์ (042) 315952-9 , 0-2310-8000 ต่อ 7170-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7173

ชยัภูม ิ   ถนนสุรนารายณ์ ตาํบลโคกเรงิรมย ์อําเภอบําเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูม ิ36160 ห่างตวัอําเภอประมาณ 20 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (044) 056061-3 , 0-2310-8000 ต่อ 7161, 7163, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7162 #102

เพชรบูรณ์  หมูท่ ี6 ถนนเลยีงเมอืงหล่มสกั ตําบลฝายนาแซง อําเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110

    โทรศพัท์ (056) 718333-4, 0-2310-8000 ต่อ 7150-5, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7153

บุรรีมัย์   เลขท ี119 หมู่ 4 บา้นโคกเขาน้อย ถนนบุรรีมัย-์หว้ยราช ตําบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรรีมัย ์31000

    โทรศพัท์ (044) 658052, (044) 666595 , 0-2310-8000 ต่อ 7140-1, 0-2310-8000 ต่อ 7144 Fax. 0-2310-8000  

                 ต่อ 7142-3

เชยีงราย  ถนนศูนยร์าชการฝงัหมนิ หมู่ 6 ตําบลรมิกก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57100 

    โทรศพัท์ (053) 152082, (053) 152050 ,(053) 602530 , 0-2310-8000 ต่อ 7180-3, 

    Fax. 0-2310-8000 ต่อ7180 08-8290-7172
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กาญจนบุร ี  99/9 หมู ่1 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง ตําบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุร ี71160

    โทรศพัท ์(034) 581009, (034) 581090 , (034) 581923 , 0-2310-8000 ต่อ 7210-1

    Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7212

เชยีงใหม่  ศูนย์พฒันาบุคลากร สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาเชยีงใหม่ เขต 1 ถนนโชตะนา ตําบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 50000  (สปจ. เก่า)

    โทรศพัท ์(053) 226330, Fax. (053) 226329

สรุนิทร ์   สาธารณประโยชน์ทาํเลเลยีงสตัวท์ุง่ละเอน็ หมู่ 2 บา้นสม้ปอ่ย ตําบลทา่สวา่ง อําเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร์ 32000

    โทรศพัท ์(044) 558918-9, 0-2310-8000 ต่อ 7200-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7202

อุดรธานี   หมู่ 2 ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 41370

    โทรศพัท ์(042) 219983-5, 0-2310-8000 ต่อ 7190-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7193   

พงังา   ตําบลทา้ยเหมอืง อําเภอทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120

    โทรศพัท ์(076) 428400, (076) 410927 , 08-9078-6381 Fax. (076) 428419

สงขลา   หมู่ 6 ถนนทุ่งควนจนี ตําบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110

    โทรศพัท ์(074) 251333 FAX (074) 251888 

ศนูยบ์ริการนักศึกษาพิการ

( Disability Support Services Center : DSS Center )
    มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดโอกาสทางการศกึษาสาํหรบัผูพ้กิารเขา้ศกึษาในคณะและสาขาวชิาต่างๆ    

ได ้ตามศกัยภาพของตนเองและความพรอ้มในการจดัการศกึษาของเเต่ละคณะและสาขาวชิา โดยมกีารบรกิารทางการ

ศกึษาสาํหรบันักศกึษาพกิาร ดงันี 

    1. การใหค้าํปรกึษา การเลอืกสาขาวชิา การวางแผนการเรยีนสาํหรบันักศกึษาพกิาร

    2. เงนิอุดหนุนทางการศกึษาสาํหรบันักศกึษาพกิารระดบัปรญิญาตร ีเป็น ปริญญาตรีใบเเรก เทา่นัน 

     โดยมคีุณสมบตัแิละหลกัฐานทแีสดงการรบัรองความพกิาร คอื

      - บตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 

      - ไมเ่คยไดร้บัการอุดหนุนทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษา

         สําหรบัคนพกิารในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรมีาก่อน 

    3. สอืการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร เชน่ ตาํราเรยีน VCD/MP3, บนัทกึเสยีงคาํบรรยายของอาจารย,์ 

วดิโีอคาํบรรยายยอ้นหลงั, ตําราเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-book), หนงัสอืเสยีงอเิลก็ทรอนิกส ์(e-audiobook)  e-learning, 

cyber classroom, การสอบไล่ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส,์ (e-testing) 

    ผูพ้กิารสามารถขอรบัคําปรกึษาเพอืรบัขอ้มลูทจีาํเป็นก่อนตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษา หรอืขอรบัเงนิ

อุดหนุนการศกึษาไดท้ศีนูยบ์รกิารนักศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึาษา กองกจิการนกัศกึษา อาคาร

กจิกรรมนกัศกึษา ชนั 1 โทร.02-310-8306 โทรสาร. 02-310-8306 หรอื   http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

หรอืทางไปรษณียท์ ี

        ศูนยบ์รกิารนักศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา

        กองกจิการนักศกึษา อาคารกจิกรรมนักศกึษา ชนั 1

        282 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก 

        เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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วิธีการทาํประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบคุคล

  งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล โดย

เสียค่าเบียประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี คุม้ครองตลอด 24 ชวัโมง กรณีไดร้บัอุบตัเิหตุเบกิค่ารกัษาพยาบาลได ้

ครงัละไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสยีชวีติ หรอืบาดเจบ็ทุพพลภาพจะไดร้บัเงินชดเชย 150,000 บาท

  มหาวทิยาลยัรามคําแหงทาํขอ้ตกลงรว่มมอืกบับรษิทักรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

จดัโครงการประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล เฉพาะอาจารย ์นักศกึษา และเจา้หน้าทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง คุม้ครอง

ครอบคลุมอุบตัภิยัต่างๆ ตลอด 24 ชวัโมง ดงันี

  - การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา

  -  ทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ

  -  การถกูฆาตกรรม หรอืลอบทํารา้ยร่างกาย

  -  การขบัขหีรอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

สนใจสมคัร ติดต่อได้ทีงานบริการและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชนั 2

ผูส้นใจสมคัรทางไปรษณียป์ฎิบติัดงันี

 1. ส่งธนาณตัจิํานวน 150 บาท สงัจ่ายในนาม “หวัหน้างานบริการและสวสัดิการนักศึกษา”

 2. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

 3. สําเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน ภาคล่าสดุ 1 ฉบบั

 4. ซองเปล่าตดิแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 2 ซอง เขยีนชอื ทอียู่ถงึตนเองใหช้ดัเจน ส่ง

 งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  

 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชนั  2  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

 แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  

 กรงุเทพฯ  10240

สอบถามรายละเอยีดไดท้ ีงานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนักศกึษา ชนั 2  

โทร. 0-2310-8076

  

  ตามมต ิทปม. ครงัท ี47/2540 วาระท ี5.7 เมอืวนัท ี3 ธนัวาคม 2540 กาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรบันกัศกึษาต่างชาต ิ

ทสีมคัรเขา้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงและประสงคจ์ะขอใบรบัรองการเป็นนักศกึษา เพอืต่อวซี่าทกีองตรวจ

คนเขา้เมอืง  ดงันี

  1.  นักศกึษา Pre-degree  มหาวทิยาลยัจะไมอ่อกหนังสอืรบัรองต่อวซี่าให้

  2. มหาวทิยาลยัจะออกหนังสอืรบัรองเพอืต่อวซี่าใหใ้นกรณี ดงัต่อไปนี

       2.1 นักศกึษาใหมช่นัปีท ี1 จะออกหนังสอืรบัรองให ้1 ภาคการศกึษา โดยไมต่อ้งมผีลการสอบ แต่ตอ้ง

    ลงทะเบยีนเรยีนครบ 24 หน่วยกติ ส่วนภาค 2 จะตอ้งมผีลการสอบไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ

       2.2 นักศกึษาทมีสีถานภาพตงัแต่ชนัปีท ี2 เป็นตน้ไป จะออกหนงัสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูท้มีผีลการ

        สอบไล่ไดห้น่วยกติสะสมภาคเรยีนละไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกติ เท่านนั

  3.  มหาวทิยาลยัจะออกหนังสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูม้ ีVISA ประเภท NON-IMMIGRANT เทา่นัน

           นักศกึษาต่างชาตจิะตอ้งไปดําเนินการทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทนีักศกึษาสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม่

หลกัเกณฑก์ารออกหนังสือรบัรองการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
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ข้อปฏิบติัในการขอขึนทะเบียนบณัฑิตและการขอใบรบัรองสภาฯ

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนภมิูภาค

  เมอืนักศกึษาตรวจสอบวา่ได้สะสมหน่วยกติครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะทนีกัศกึษาสงักดัอยู่  เพอืเสนอชอืใหส้ภามหาวทิยาลยั

อนุมตัเิป็นผูส้าํเรจ็การศกึษา  หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชอืแลว้ (คณะจะแจง้ใหนั้กศกึษาทราบ)  

  ใหนั้กศกึษา กรอกแบบยืนคาํขอหนังสือสาํคญัใบรบัรองสภาฯและขึนทะเบียนบณัฑิต (ภมิูภาค) (อยู่ในระเบยีบการสมคัรเขา้

เป็นนักศกึษาใหม่ส่วนภูมภิาค)  ถา้ไม่มแีบบยนืคําขอตดิต่อขอรบัใบคําขอไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

23 แห่ง จงัหวดัใดกไ็ดจ้ดัสง่พรอ้มหลกัฐาน ดงันี

  1. ธนาณตั ิราคา 1,100 บาท (ค่าขนึทะเบยีนบณัฑติ 1,000 บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 100 บาท, ค่าซองและค่าจดัส่งลงทะเบยีน

ทางไปรษณีย ์50 บาท) สงัจ่าย  หวัหน้าฝ่ายหนงัสอืสําคญัหรอืสง่ซองขนาด A4 ตดิแสตมป์ 37 บาท จ่าหน้าซองถงึตนเอง

  2. รปูถ่ายหน้าตรง สหีรอืขาวดาํ สวมครุยปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงแถบสใีหถู้กตอ้งตามคณะทจีบ ขนาด 2 นิว  จํานวน 

1 รูป (ไมใ่ชร้ปูโพลาลอยด์ หรอืรูปท ีScan ดว้ยเครอืงคอมพวิเตอร)์  และถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

  

ลกัษณะรปูถ่ายทีถกูต้อง คอื

  ภาพถ่ายหน้าตรง ไวผ้มทรงสุภาพ นกัศกึษาหญงิผมยาวไมใ่หป้ล่อยผมปรกหน้าหรอืประบ่า  นักศกึษาชายตดัผมสนั เปิดเหน็ใบหู 

ไม่ประดบัทรงผม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ใส่ต่างหู  และไม่ควรตดัภาพก่อน

ตวัอย่างรปูถ่ายทีถกูต้อง

  3.  บตัรประจาํตวันักศกึษา

   -  ถ่ายสาํเนาทงัดา้นหน้า  และดา้นหลงัพรอ้มรบัรองสาํเนาดว้ย  จํานวน 1 ฉบบั

   - บตัรแบบอืน  ใชฉ้บบัจรงิ

  4. เขยีนชอื-สกุล  และทอียู่  ถงึตนเองใส่กระดาษเปล่าขนาด  2.5 x 4 นิว  (ทอียู่จะตอ้งมคีนเซ็นชอืรบัเอกสาร)

  ส่งมาที

    หวัหน้าฝ่ายหนังสือสาํคญั

    สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

    หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  ข้อควรปฏิบติัและระวงั ใบรบัรองสภาฯ เป็นหลกัฐานทางการศกึษา ซงึนกัศกึษาสามารถนําไปใชใ้นการ

สมคัรงานศกึษาต่อ ฯลฯ และมหาวทิยาลยัจะออกใหเ้พยีง 1 ฉบบัเท่านัน นกัศกึษาจงึควรเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีอย่าใหช้าํรุด สญูหาย 

ก่อนนําไปใชต้อ้งลงชอืผูส้ําเรจ็การศกึษาในตน้ฉบบัจรงิก่อนจงึจะถอืว่าสมบูรณ์

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที งานใบรบัรองสภามหาวทิยาลยัและหนังสอืรบัรอง ฝา่ยหนังสอืสาํคญั 

โทร. 0-2310-8604, 0-2310-8629
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ขนัตอนการติดต่อขอรบัปริญญาบตัรสาํหรบับณัฑิตทีไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร
สาํหรบับณัฑิตทีไม่สามารถเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร สามารถติดต่อรบัปริญญาบตัรได้ 3 กรณี

กรณีที 1 การติดต่อขอรบัปริญญาบตัรด้วยตนเอง

เตรยีมเอกสารดงันี

 1.1  บตัรประจําตวัประชาชน

 1.2  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้ําเนาใบรบัรองสภา ฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

กรณีที 2 การมอบอาํนาจให้บคุคลอืนมาดาํเนินการรบัปริญญาบตัรแทน

เตรยีมเอกสารดงันี

 2.1  หนงัสอืมอบอํานาจ (หนังสอืมอบอํานาจทวัไปสามารถ Download ไดท้าง Internet)

 2.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจ

 2.3  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจดําเนินการแทน

 2.4  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้ําเนาใบรบัรองสภาฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

กรณีที 3 การจดัส่งปริญญาบตัรทางไปรษณีย์

 3.1  กรณีบณัฑิตส่วนกลาง  เตรียมเอกสารดงันี

  3.1.1  ยนืแบบแสดงความจาํนงใหจ้ดัส่งปรญิญาบตัร

  3.1.2  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

  3.1.3  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ

  3.1.4  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน

 3.2  กรณีบณัฑิตส่วนภมิูภาค  เตรียมเอกสารดงันี

  3.2.1  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

  3.2.2  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ

  3.2.3  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน

  3.2.4  นําเอกสารดงักล่าว ใส่ซองสง่ไปรษณีย์

ติดต่อขอรบัปริญญาบตัรที อาคาร สวป. ชนั 1 ช่อง 6 งานแจ้งจบและเตรียมปริญญาบตัร

                                                                          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม  02-310-8604  

จ่าหน้าซองถงึ หวัหน้าฝา่ยหนังสอืสาํคญั

 งานแจง้จบและเตรยีมปรญิญาบตัร  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

                           อาคาร สวป. ชนั 1 ช่อง 6

                           หวัหมาก  บางกะปิ

                           กรุงเทพ ฯ  10240

   ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ  02-310-8604
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 คาํชีแจงระเบียบการขอใบรบัรองผลการศึกษา ( Transcript ) ทางไปรษณีย ์ 

     ประเภทไม่สาํเรจ็การศึกษา และ สาํเรจ็การศึกษา ปฏิบติัดงันี
  1.  แจง้ขอ้มลูส่วนตวั คํานําหน้านาม ชอื-นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ รหสัประจาํตวั คณะทศีกึษา วชิาเอก วชิาโท 

จาํนวนใบรบัรองทตี้องการ กรณีขอแบบไม่สาํเรจ็การศกึษา แจง้สาเหตุทขีอเพอืนําไปใชป้ระโยชน์อะไร เช่น สมคัรงาน, 

ศกึษาต่อ, ขอทุน และทอียูป่จัจุบนัทตีอ้งการใหส้ง่เอกสาร หมายเลขโทรศพัทส์าํหรบัตดิต่อกรณีทมีปีญัหา

  2.  ส่งธนาณตัสิงัจ่าย “หวัหน้าฝา่ยประมวลและรบัรองผลการศกึษา” 

       ค่าธรรมเนียม ชุดละ   50  บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบไม่สําเรจ็การศกึษา

       ค่าธรรมเนียม ชุดละ  100  บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบสาํเรจ็การศกึษา

       ใบรบัรองสภามหาวทิยาลยั ฉบบัละ  100  บาท

  3.  จ่าหน้าซองถงึผูร้บัดงันี

       ฝา่ยประมวลและรบัรองผลการศกึษา

       สํานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

       มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

        โทร. 0-2310-8603


