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พฤ.28 มี.ค. 2562 - จ.    1 ก.ค. 2562 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางอินเทอรเน็ต
(เฉพาะผูที่ไมใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิต)

จ. 22 เม.ย. 2562 - ศ.  31 พ.ค. 2562 จําหนายใบสมัครนักศึกษาใหมทางไปรษณีย
จ. 22 เม.ย. 2562 - ศ. 28 มิ.ย. 2562 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางไปรษณีย

(เฉพาะผูไมใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิต)
อ.  14 พ.ค. 2562 - จ.    1 ก.ค.  2562 จําหนายใบสมัครนักศึกษาใหมทีม่หาวิทยาลัย
ศ.  31 พ.ค. 2562 - จ.   3 มิ.ย.  2562 ร ับสมัครและลงทะเบียนเรยีนนกัศึกษาใหมสวนกลาง (สมัครดวยตนเอง) ครัง้ที ่1

และนักศกึษาใชสทิธ์ิเทยีบโอนหนวยกติทกุกรณีทีม่หาวทิยาลัย (ไมเวนวนัหยุดราชการ)
ศ. 28 มิ.ย. 2562 - จ.    1 ก.ค.  2562 รบัสมัครและลงทะเบียนเรยีนนกัศึกษาใหมสวนกลาง (สมัครดวยตนเอง) ครัง้ที ่2

และนกัศึกษาใชสิทธิเ์ทียบโอนหนวยกิตทุกกรณีท่ีมหาวทิยาลยั (ไมเวนวันหยดุราชการ)
อ. 2 ก.ค. 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ที่รามฯ 2)

พ. 3 ก.ค. 2562 - อ.  15 ต.ค. 2562 บรรยายในช้ันเรียน
พ. 3 ก.ค. 2562 - ส.   6 ก.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา ภาค 1/2562 ที่มหาวิทยาลัย
พ. 3 ก.ค. 2562 - พฤ.26 ก.ย. 2562 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
จ.  8 ก.ค. 2562 - ศ.   2 ส.ค. 2562 ลงทะเบียนเรยีนนกัศึกษาเกาทางไปรษณีย  ภาค 1/2562
อ. 23 ก.ค. 2562 - อ.   6 ส.ค. 2562 ลงทะเบียนเรยีนนกัศึกษาเกา ภาค  1/2562  ทางอนิเทอรเนต็
ส.  20 ก.ค. 2562 - ศ.  11 ต.ค. 2562

ศ.  12 ก.ค. 2562 - อา.14 ก.ค. 2562 ลงทะเบียนสอบซอมของภาค 2 และภาคฤดูรอน/2561
พ.  14 ส.ค. 2562 เตรียมสอบซอม (งดบรรยาย)
พฤ.15 ส.ค. 2562 -  อ.  20 ส.ค. 2562 สอบซอมภาค 2 และ ภาคฤดูรอน/2562
พ.  16 ต.ค. 2562 เตรียมสอบไล (งดบรรยาย)
พฤ.17 ต.ค. 2562 -  พฤ.31ต.ค. 2562 สอบไลภาค 1/2562 (เวนวันที่ 23 ต.ค. 62)
ศ.    1 พ.ย. 2562 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน

ปฏิทินการศกึษา ปการศึกษา 2562
การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนสวนกลาง

การรบัสมัครนักศกึษาใหม  ภาค 1 ปการศกึษา 2562

สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของ
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)

 คําเตือน    1. เอกสารการสมัครชุดนี้ใชสมัครเปนนักศึกษาสวนกลางเทานั้น หามใชสมัคร
 เปนนกัศึกษาสวนภูมิภาค

 2. หากผูสมัครตองการสมัครผานทางระบบอินเทอรเนต็ ไมตองใชใบสมคัรชุดนี้
 3. ผูสมคัรสามารถสัง่ซือ้เอกสารการสมคัรทางไปรษณียและใชสมัครดวยตนเองที่

 มหาวิทยาลัยได

ภาค 1 ปการศึกษา 2562
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   รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี)
ภาค 1 ปการศึกษา 2562

* รบัสมัครนักศกึษาใหมทางอินเทอรเน็ตและทางไปรษณีย
พฤ.28 มี.ค.  2562 -  จ.  1 ก.ค. 2562      รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางอินเทอรเน็ต

(เฉพาะผูที่ไมใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิต)
จ. 22 เม.ย. 2562 - ศ. 31 พ.ค. 2562 จําหนายใบสมัครทางไปรษณีย (ชุดสมัครสวนกลาง)
จ. 22  เม.ย. 2562 - ศ. 28 มิ.ย. 2562 รบัสมัครนกัศึกษาใหมทางไปรษณีย (เฉพาะผูไมใชสิทธิเ์ทยีบโอนหนวยกิต)

กรณีส่ังซื้อทางไปรษณีย ราคา 140.- บาท เปนธนาณัติ ส่ังจายเงินที่ ปณฝ.รามคําแหง ผูรับเงิน
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สงถึง หัวหนาฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู ปณ. 1002 ปณฝ. รามคําแหง กทม.
10241 ระบุที่ซอง “ชุดสมัครทาง ปณ. ม.ร.” สวนกรณีสมัครเรียนเปนรายกระบวนวิชาใหระบุ ที่ซอง “ชุดสมัครทาง
ปณ. PRE-DEGREE” ติดตอสอบถามทีห่นวยรับสมัคร โทร. 02-3108615, 02-3108623 หนวยแนะแนว และ
ประชาสัมพันธ โทร. 02-3108614 หรือหมายเลข 02-3108617-8618

* รบัสมัครนักศกึษาใหมทีม่หาวทิยาลยัฯ ดวยตนเอง
อ.  14 พ.ค.  2562  -  จ.  1 ก.ค. 2562 จาํหนายใบสมัครนักศึกษาใหมที่มหาวิทยาลยัฯ
ศ. 31 พ.ค. 2562  -  จ. 3 มิ.ย. 2562 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางและนักศึกษาเทียบโอน

หนวยกิตทุกกรณี ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 (หัวหมาก)
(ไมเวนวันหยดุราชการ) ครั้งท่ี 1

ศ. 28 มิ.ย. 2562  -  จ. 1 ก.ค. 2562 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางและนักศึกษาเทียบโอน
หนวยกิตทุกกรณี ที่มหาวิทยาลยัรามคําแหง 1 (หวัหมาก)
(ไมเวนวันหยดุราชการ) ครั้งท่ี 2

  *รบัสมัครนักศกึษาซ่ึงยายโอนจากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน(กรณียงัไมจบการศกึษาจากสถาบันเดมิ)
  ศ. 31 พ.ค. 2562  -  จ.    3  มิ.ย. 2562  รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 (หัวหมาก)

 (ไมเวนวันหยุดราชการ) พรอมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม ครั้งท่ี 1
  ศ. 28 มิ.ย. 2562  -  จ.   1  ก.ค. 2562  รับสมัครที่มหาวิทยาลัยที่รามคําแหง 1 (หัวหมาก)

 (ไมเวนวันหยุดราชการ) พรอมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม ครั้งท่ี 2
   เอกสารเพ่ิมเติม : นอกเหนือจากเอกสารการสมัครเปนนักศึกษาใหม มีดังนี้

1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิมพรอมสําเนา 1 ฉบับ
2. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
3. ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ

มหาวทิยาลยัรามคําแหง
เปดรับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลาง

(ทั้งระดับปริญญาตรีและที่เขาศึกษาเปน
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สวนที่ 1 :
รายละเอยีดเก่ียวกับการรับสมคัรสวนกลาง

 กระบวนวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 (นักศึกษาใหม)
 เอกสารที่ใชประกอบการสมัครเปนนักศึกษาใหม
 ขั้นตอนและวิธีการเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (PRE-DEGREE)
 อตัราคาธรรมเนียมและสตูรการชําระเงินสําหรับผูเขาศึกษารายกระบวนวิชาฯ

(PRE-DEGREE)
 ตัวอยางใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)
 ขอมูลCODEรหัส ช่ือประเทศ คํานําหนานาม
 ขั้นตอนและวิธีการสมัครเปนนักศึกษาดวยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 อัตราคาธรรมเนียมและการชําระเงินระดับปริญญาตรี
 กําหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะตางๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
 ขั้นตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต www.iregis2.ru.ac.th
 ความหมายอักษรยอ
 หมายเลขโทรศัพทที่นักศึกษาควรทราบ

หามมิใหผูสมัครท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงสมัครเปนนักศึกษาใหมในขณะท่ี

ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงในหลักสูตรเดียวกันโดยเด็ดขาด
(ยกเวนนักศึกษา 8 ป สมัครใหมและผูเขาศึกษา PRE-DEGREE ที่ลาออก
เพ่ือสมัครใหมและใชสิทธิลงทะเบยีนสอบซอมเทาน้ัน)
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กระบวนวชิาทีเ่ปดสอนสําหรับนกัศึกษาช้ันปที ่1 (นกัศึกษาใหม)
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1. ใบสมคัร (ม.ร. 2) ตองกรอกขอความใหครบถวน พรอมติดรูปถายสีหรือขาวดํา ขนาด   2 นิว้
หรือ  1 นิว้คร่ึง และทากาวติดในกรอบทีกํ่าหนด

2. สําเนาวุฒิการศึกษา  2  ฉบับ  (กรณีเทียบโอนหนวยกิตระดับอนปุริญญา หรือเทยีบเทาข้ึนไป ใหถาย
4 ฉบับ)  ดูรายละเอียดหนา 23 (สวนที ่2 ขอมูลควรทราบ)
“วฒุกิารศึกษาตองระบุการจบหลกัสูตรและวนัท่ีสําเรจ็การศึกษาเทานัน้”
2.1 กรณีมกีารเปล่ียนชือ่-สกุล คํานําหนานาม ยศ สมรส สิน้สดุการสมรส

ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถาม)ี
2.2 กรณีใชวฒิุการศกึษาจากตางประเทศ ตองแนบ

2.2.1 สําเนาวฒิุการศกึษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
2.2.2 สําเนาใบเทยีบระดับความรู (ดูรายละเอียดหนา 25)
2.2.3 แบบยินยอมเปดเผยขอมูลทางการศึกษา (Authorization Form) (อยูหนา 43 ใหฉกีออก)
2.2.4 แบบทีอ่ยูสถานศกึษาเดิม (School Address) (อยูหนา 44 ใหฉกีออก)

3. สําเนาทะเบียนบาน ทีม่ชีือ่-สกุลผูสมัคร 1  ฉบับ
4. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนา  1  ฉบับ

- กรณเีปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport
5. ใบรับรองแพทย  (ขอไดทีง่านแพทยและอนามยัหรือสถานทีรั่บสมคัรคาธรรมเนยีม 50 บาท)
6. ม.ร. 25 (แผนระบายสมีวง)

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับใหลงนามรบัรองสําเนาถูกตองดวยและ
    ใหถายขนาด A 4 เทาน้ัน

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

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

ไมอนุญาต ใหใชสําเนาหนังสือรับรองวากําลังเรียนอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
1.2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับอ่ืนๆ  สมัครเรียนเปนรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) ใหใชสําเนาหนังสือ

สําคัญแสดงคุณวุฒิต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไปที่สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 2 ฉบับ (กรณีวุฒิตางประเทศ ตองแนบ
วุฒิการศึกษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษดวยพรอมสําเนาใบเทียบระดับความรู ดูรายละเอียดหนา 25 รวมท้ังแนบแบบเปดเผย
ขอมูลฯ และแบบท่ีอยูสถานศึกษาเดิมดวย)

2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ (ถายสําเนาเฉพาะหนาที่มีชื่อผูสมัครเทาน้ัน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนา 1 ฉบับ

- กรณีเปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport
4. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบในการสมคัร กรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลง ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด ใหถายสําเนาจํานวน 2 ฉบับ
5. ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบยีนเปนนักศกึษา (ม.ร.2) พรอมติดรูปถายสหีรือขาวดํา ขนาด 2 น้ิวหรือ 1 น้ิวคร่ึง เทาน้ัน
6. แผนระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)
เอกสารตามขอ  5-6 แทรกอยูในระเบียบการฯ (ม.ร.1)   ใหผูสมัครกรอกและระบายใหครบถวน เอกสารตามขอ  1-4

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

สมัครเปนผูศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  และไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใดๆ
ท่ีไดชําระไวแลว ท้ังส้ิน

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

            ดวยมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายเปดรับสมัครผูประสงคจะเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ทั้งน้ี เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรูสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตแกประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองความตองการของ
 หนวยงานตางๆ  ที่มีความประสงคจะใหการศึกษาเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร อันเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหไดรับความสําเร็จใน
 อาชีพและหนาที่การงานย่ิงข้ึน

ทัง้เปนการเปดโอกาสให  ผูท่ีมีพ้ืนฐานความรูมัธยมศกึษาตอนตนและผูท่ีกําลังศกึษามัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถศกึษา
 และเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยได ทําใหมีประสบการณและการเตรียมตัวท่ีจะเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไปและท่ีสําคัญหนวยกิตสะสม
 ท่ีสอบไดแลว เมื่อทานเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนําหนวยกิตสะสมท่ีสอบไดมาเทียบโอนหนวยกิต และสมัครเขาเปน
 นักศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี

หลกัฐานและเอกสารทีต่องนํามายืน่ในวนัสมัคร

เอกสารการสมัคร

วตัถปุระสงค

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

(กรณีวุฒิตางประเทศ ตองแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษดวยพรอมสําเนา
ใบเทียบระดับความรู ดูรายละเอียดหนา 25 รวมทั้งแนบแบบเปดเผยขอมูลฯ และแบบที่อยูสถานศึกษาเดิมดวย)
(ไมใหใชสําเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกําลังศึกษาอยูมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
- กรณีเปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport

4. แผนระบาย (ม.ร.25) สีมวง
5. กรณีมีการเปล่ียนชื่อ-สกุล คํานําหนานาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส
      ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถามี)

         ขั้นตอน -  ตรวจหลักฐานการสมัคร
        การขึ้นทะเบียน -  ออกเลขรหัสประจําตัวผู เขาศึกษา
         เปนนักศึกษา -  การติดสต๊ิกเกอรรหัสประจําตัวผู เขาศึกษา

-  เลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเฉพาะวิชาชั้นปที่  1 ในเอกสาร ม.ร.36/1 โดยดูกระบวน
               ขั้นตอน    วิชาชั้นปที่  1 ตามคณะที่ เลือกเขาศึกษา หนา 4 - 5
         การลงทะเบียน *(กรณีผู ใช ม.ร.36, ม.ร.37 ใหพบเจาหนาที่ เพื่อขอทําการเลือกวิชาใน ม.ร.30)

-  บันทึกขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน,ชําระเงินคาธรรมเนียมและ
   คาลงทะเบียนเรียน (ดูรายละเอียดหนา 9)
-  จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

ขัน้ตอนการสมัครเขาศกึษาเปนรายกระบวนวชิาฯ (PRE-DEGREE) ดวยตนเอง

ขอแนะนําการกรอกเอกสาร

เม่ือเสร็จส้ินข้ันตอนการสมัครและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมแลว ผู สมัครจะไดรับเอกสารกลับไป ดังน้ี
1.   ใบเสรจ็รับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม (เปนเอกสารทีต่องใชเปนหลักฐานในการ

   เขาสอบไล)
2.   ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
3.   หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา

คําเตือน
*** หามนักศกึษานําซองประวติันักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว

นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด  มิฉะน้ันจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
ไมสามารถเขาสอบไลในภาค 1/2562 ได

1. ใหผูสมัครกรอกใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  (ม.ร.2)  โดยกรอกขอความใหครบถวนและตัวบรรจง ดวย
ปากกาสี นํ้าเงิน หรือสี ดําเทาน้ัน พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ขนาด 2 น้ิ วหรือ 1.5 น้ิ ว
ที่มุมขวาในชองที่กําหนดดวยกาวที่มีคุณภาพ และทากาวใหทั่วทั้งแผนหลังรูปติดใหแนน พรอมทั้งเซ็นชื่อผูสมัคร

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

2B ข้ึนไป พรอมทั้งตรวจความถูกตองอีกคร้ังหน่ึง

}}
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คณุวฒุแิละคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณวุฒิของผูสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณวุฒิและคุณสมบตัิ ดงันี้
1. สอบไลไดประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ข้ึนไป หรือ
2. เปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานสวนราชการ องคการรัฐวิสาหกิจ หรือ
3. เปนพนักงานของหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นสมควร หรือ
4. เปนบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเขาศึกษาได
ทั้งน ี้ ผูท่ีมีคุณวุฒิตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 จะตองจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไป

1. คาลงทะเบียนเรียนเปนรายหนวยกิตๆ ละ 50 บาท
2. คาบัตรประจําตัวผูเขาศึกษา 100 บาท
3. คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา 800 บาท
4. คาข้ึนทะเบียนผูเขาศึกษา 500 บาท
5. คาบริการสารสนเทศ 100 บาท
6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 500 บาท
7. คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูรอน 300 บาท
8. คาใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 40 บาท

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศกึษา

สูตรการชําระเงินสําหรับผูเขาศกึษารายกระบวนวชิา (PRE-DEGREE)

จํานวน
หนวยกิต

คาหนวยกิต
(บาท)

คาบํารุง
(บาท)

คาธรรมเนียม
แรกเขาศึกษา

คาทําบัตร
ประจําตัวถาวร

คาขึ้นทะเบียน
เขาศึกษา

คาบริการ
สารสนเทศ

รวม
(บาท)

1 50 500 800 100 500 100 2,050
2 100 500 800 100 500 100 2,100
3 150 500 800 100 500 100 2,150
4 200 500 800 100 500 100 2,200
5 250 500 800 100 500 100 2,250
6 300 500 800 100 500 100 2,300
7 350 500 800 100 500 100 2,350
8 400 500 800 100 500 100 2,400
9 450 500 800 100 500 100 2,450
10 500 500 800 100 500 100 2,500
11 550 500 800 100 500 100 2,550
12 600 500 800 100 500 100 2,600
13 650 500 800 100 500 100 2,650
14 700 500 800 100 500 100 2,700
15 750 500 800 100 500 100 2,750
16 800 500 800 100 500 100 2,800
17 850 500 800 100 500 100 2,850
18 900 500 800 100 500 100 2,900
19 950 500 800 100 500 100 2,950
20 1,000 500 800 100 500 100 3,000
21 1,050 500 800 100 500 100 3,050
22 1,100 500 800 100 500 100 3,100
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ม.ร. 2 หมายเหต ุใหผูสมัครกรอกใบสมัครฉบับนีด้วยลายมือตนเองตัวบรรจงโดยใชปากกาสีดําหรือสีน้ําเงนิเขม    หามนํากลับบาน

   ืบ่านเลขที ่............หมู ............ซอย .................................... ถนน ..................................................ตําบล/แขวง .....................................
  อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด ............................................................... ประเทศ ..........................................
  รหสัไปรษณีย ............................. โทรศพัท ............................................... E-Mail ..................................................................................
  สถานทีท่ํางาน ............................................................................................................. โทรศพัท ............................................................

ไดตรวจสอบแลวถูกตอง อนุมัติ
    ลงชื่อ...........................................
     (.................................................)
    วันที่.............................................

 วฒุิตางประเทศ  ระดบัช้ัน ........................................... สาขา ....................................

ลงช่ือ......................................ผูสมัคร
วนัที.่........................................

สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ี สวป.เปนผูกรอก
   เปล่ียน    ชื่อ    ชื่อสกุล    คํานําหนานาม       ยศ
  ตามหนังสือสําคัญ.......................................................................................................................
   ................................................................................................................................................
                                          ลงชื่อ....................................................................................

                      วันที่.................................................................................

   ช่ือ .................................................................................................... นามสกลุ .......................................................................................
   First Name ...................................................................................... Last Name ...................................................................................
   วนั/เดอืน/ปเกิด ...........................................................อายุ .............. ป ทีอํ่าเภอ .................................... จังหวัด...................................
   เช้ือชาต ิ.................... สัญชาต.ิ...................ศาสนา .......................อาชีพ ..............................
   บิดาช่ือ ..................................................... มารดาช่ือ  ..............................................
   อําเภอ/หนวยงานทีอ่อกบัตร ........................................................................

      สําเร็จการศึกษาเม่ือวันที ่............... เดือน ................................. พ.ศ. ................ จากสถานศกึษา ......................................................
      อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..................................... ประเทศ ....................... หนังสือสําคัญเลขที่ ............................
      กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เปนวทิยาเขต (ใหระบุ) ....................................................................................................
      กรณีใชวุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หนังสือรับรองประกอบคือ .......................................
      หนวยงานทีอ่อกหนังสือ ................................................................................................ จังหวดั ..........................................................

วุฒใินประเทศ     หนังสือสําคญัแสดงคณุวฒุิ
   คุณวุฒิของผูสมัคร

   ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได (เขียนตัวบรรจง)

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/PASSPORT

ขอมูลประวัติ

 

 มหาวิทยาลยัรามคําแหง
 Ramkhamhaeng  University

 ใบสมัครและใบขึ้ นทะเบียนเปนนักศึกษา ชั้ นปริญญาตรี  สวนกลาง     1. รูปขนาด 2 นิ้ว
     2. เขียน ช่ือ-สกุล
          หลังรูปถาย
     3. ทากาวติดรูป

ที่ต
ดิส

ติก๊
เก

อร


รห
สัป

ระ
จํา

ตวั

   คณะ..................................... สาขาวิชา....................................
เรยีนรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
ไมใชสทิธิเทยีบโอนหนวยกติ
ใชสทิธิเทยีบโอนหนวยกติ  กรณีดงัน้ี

จบจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
ยายโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
หมดสถานภาพ น.ศ.จาก ม.ร. รหัสเดิม......................................
เทียบโอนหนวยกิต 2 สถาบัน รหัส ม.ร.เดิม................................

       ปริญญาท่ี 2 จาก ม.ร. รหัสเดิม....................................................
จนท.

ยายคณะหรอืเปล่ียนสาขาวิชา
สําหรบัเจาหนาท่ี

CODE ว.ด.ป.
.......................................................................

ภาค/ป

 สมัครทางไปรษณีย
สมัครดวยตนเอง

รหสัสาขาวิชา

ภาค ..................  ปการศกึษา   25621
    นิติศาสตร     นิติศาสตร

    0100

    รักเรียน  ธนวรรธน
    RAKREORN    TANAWAT

      1              ม.ค.           2544             18  บางกะป                              กทม.
   ไทย                     ไทย                    พุทธ                      -
    นายประสม    รักเรียน                             นางสุมลฑา     รักเรียน

 บางกะป

100/2          1                     53                                รามคําแหง                                    หัวหมาก
              บางกะป                                        กรุงเทพมหานคร                                      ไทย

10240                                    02-3108615                               ram@hotmail.com
        -                                                                                        -

ม. 6                                วิทยาศาสตร
31                      มีนาคม               2562                                โรงเรียนบางกะป

บางกะป                        กทม.                               ไทย                                      0129

 ธนวรรธน   รักเรียน
1  มิถุนายน  2562

 ***ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติและเอกสารท่ีใชสมัครถูกตองเปนจริงทุกประการหากสวนใดเปนเท็จหรือเอกสารท่ีใชสมัคร
ไมถกูตองตามระเบยีบของมหาวิทยาลยัขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลยัถอนสภาพการเปนนักศึกษาทันทโีดยไมตองคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาใดๆท้ังหมดท่ีไดชําระไวและยินยอมใหมหาวิทยาลัยใชขอมูลสวนตัวในราชการโดยไมถือเปนการละเมิด***

OTHER .........   นาย นาง  น.ส. อ่ืนๆ ระบุ ..............  MR.  MRS. MS.

 3    1   0   2   3   1     0   8   6   2  3   1   3

 

 



ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2562   11



12   ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2562



ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2562   13

ข้ันตอนและวธิกีารสมัครเปนนักศกึษาดวยตนเองท่ีมหาวทิยาลัย

           ขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียน
 และจัดเก็บเอกสาร

         }

         ใหผูสมัครย่ืนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร โดยจะตองดําเนินการ
ใหครบทุกข้ันตอน ดังนี้

  ขึ้นทะเบียน ออกรหัส และตดิสติก๊เกอรรหัสประจําตัวนักศึกษา
  ในเอกสารการสมัคร

  นักศึกษาที่ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตทุกประเภทพบเจาหนาที่
  รับเทียบโอนหนวยกิตกอนลงทะเบียนเรียน

บันทึกขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน,ลงทะเบียนเรียน
พรอมชําระเงิน (ดูรายละเอียดหนา 14)

  จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

   ขั้นตอนท่ี 2  

ขั้นตอนท่ี 3  

ขั้นตอนท่ี 5   

       ขั้นตอน
การขึ้นทะเบียน
  เปนนักศึกษา

            ขั้นตอน
การเทียบโอนหนวยกิต

เม่ือเสร็จสิน้ขัน้ตอนการรบัสมัครเปนนักศกึษาใหมแลว ผูสมัครจะไดรบัเอกสารกลบัไป ดงัน้ี
1.   ใบเสรจ็รับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม (เปนเอกสารทีต่องใชเปนหลักฐานในการ

      เขาสอบไล)
2.   ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
3.   หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา

      คําเตือน
*** หามนักศกึษานําซองประวติันักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว

       นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด  มิฉะน้ันจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
       ไมสามารถเขาสอบไลในภาค 1/2562 ได

         }

(เฉพาะผูใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)

 ขั้นตอนท่ี 4   

  ตรวจหลักฐานประกอบการสมัครทุกชนิด   ขั้นตอนท่ี 1   
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงการศึกษาชัน้ปริญญาตร ี
1. คาลงทะเบียนเรียนเปนรายหนวยกิตๆ ละ 25   บาท
2. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 100   บาท
3. คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา 1,200   บาท
4. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 1,000   บาท
5. คาบริการสารสนเทศ 100   บาท
6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย 800   บาท
7. คาเทียบโอนหนวยกิต

7.1 หนวยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ทุกกรณี) หนวยกิตละ 50   บาท
7.2 หนวยกิตอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หนวยกิตละ 100   บาท

สูตรการชําระเงินสําหรับผูสมัครเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรณสีมัครดวยตนเอง)

จาํนวน 
หนวยกิต 

คาหนวยกิต 
(บาท) 

คาบํารุง 
(บาท) 

คาธรรมเนียม
แรกเขาเปน นศ. 

คาบัตร
ประจําตวันศ. 

คาข้ึนทะเบียน
เปนนกัศกึษา 

คาบริการ
สารสนเทศ 

รวม 
(บาท) 

1 25 800 1,200 100 1,000 100 3,225 
2 50 800 1,200 100 1,000 100 3,250 
3 75 800 1,200 100 1,000 100 3,275 
4 100 800 1,200 100 1,000 100 3,300 
5 125 800 1,200 100 1,000 100 3,325 
6 150 800 1,200 100 1,000 100 3,350 
7 175 800 1,200 100 1,000 100 3,375 
8 200 800 1,200 100 1,000 100 3,400 
9 225 800 1,200 100 1,000 100 3,425 
10 250 800 1,200 100 1,000 100 3,450 
11 275 800 1,200 100 1,000 100 3,475 
12 300 800 1,200 100 1,000 100 3,500 
13 325 800 1,200 100 1,000 100 3,525 
14 350 800 1,200 100 1,000 100 3,550 
15 375 800 1,200 100 1,000 100 3,575 
16 400 800 1,200 100 1,000 100 3,600 
17 425 800 1,200 100 1,000 100 3,625 
18 450 800 1,200 100 1,000 100 3,650 
19 475 800 1,200 100 1,000 100 3,675 
20 500 800 1,200 100 1,000 100 3,700 
21 525 800 1,200 100 1,000 100 3,725 
22 550 800 1,200 100 1,000 100 3,750 
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นิติศาสตร 0100 สาขาวิชานิติศาสตร
0201 สาขาวิชาการจัดการ
0202 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
0203 สาขาวิชาการตลาด

บริหารธุรกิจ 0205 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (ทุกวิชาเอก)
0206 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
0207 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
0208 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
0210 สาขาวิชาการทองเที่ยว
0212 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
0231 สาขาวิชาการบัญชี
0301 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0302 สาขาวิชาภาษาไทย
0303 สาขาวิชาประวัติศาสตร
0305 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
0306 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

มนุษยศาสตร 0307 สาขาวิชาปรัชญา
0309 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
0310 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
0311 สาขาวิชาภาษาสเปน
0312 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
0315 สาขาวิชาประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
0316 สาขาวิชาภาษาจีน
0317 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร หลักสูตร 4 ป
0411 สาขาวิชาภาษาไทย
0412 สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
0415 สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก สังคมศึกษา
0416 สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก คณิตศาสตร

ศึกษาศาสตร 0420 สาขาวิชาพลศึกษา
0425 สาขาคหกรรมศาสตร
0426 สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก การประถมศึกษา
0427 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0428 สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก ภาษาจีน
0429 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
0430 สาขาวิชาศิลปศึกษา
0435 สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
0439 สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก คอมพิวเตอรศึกษา

คณะ CODE สาขาวิชา

กําหนด CODE รหัส สาขาวิชาคณะตางๆ ท่ีเขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
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0440 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู)
0441 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
0442 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
0443 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
0405 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยา
0452 สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการใหการปรึกษา
0454 สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
0403 สาขาวิชาภูมิศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
0481 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาเอกการบรหิารจดัการนนัทนาการ
0484 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาเอกการกีฬาประยุกต

0501 สาขาวิชาคณิตศาสตร
0502 สาขาวิชาสถิติศาสตร
0503 สาขาวิชาเคมี
0504 สาขาวิชาฟสิกส
0505 สาขาวิชาชีววิทยา
0506 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

    วิทยาศาสตร 0507 สาขาวิชาการวิจัยดําเนินการ
0508 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
0509 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
0511 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
0512 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
0513 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
0514 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
0516 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รัฐศาสตร 0601 สาขาวิชารัฐศาสตร (ทุกแผน)

เศรษฐศาสตร 0700 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ทุกสาขา)

ส่ือสารมวลชน 5400 สาขาวิชาส่ือสารมวลชน (ทุกกลุมวิชาเอก)

คณะ CODE สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร

       พัฒนา
  ทรัพยากรมนุษย

5601 สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  PRE-DEGREE          9000                เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
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ต.
.ท.
.อ.

จ.



ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2562   19

ขัน้ตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ต   (www.iregis2.ru.ac.th)

ข้ันตอนท่ี 1 เปด www.iregis2.ru.ac.th เพื่อเขาสูระบบการรับสมัครทางอินเทอรเน็ตโดยพิมพขอมูลการลงทะเบียนเรียนและ
พิมพขอมูลการสมัครผานทางอินเทอรเน็ต (ม.ร.2) ใหครบถวนสมบูรณแลวจะไดรับ Username และ Password
เพื่อใชในการเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินรวมถึงการตรวจสอบสถานะการสมัครเปนนักศึกษา

ข้ันตอนท่ี 2 ชําระเงิน  คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงการศึกษา
วิธีการชําระเงิน : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 2 วิธี ดังน้ี
วิธีท่ี 1 การชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตของผูสมัครหรือผูปกครอง

         (ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต)
วิธีท่ี 2 การชําระเงินโดยผานเคานเตอรของธนาคารไทยพาณิชย

         (ผูสมคัรจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
วิธีท่ี 3 การชําระเงินโดยผานระบบ APP SCB EASY โดยการสแกน QR CODE  หรือ BAR CODE

         (ผูสมัครตองCapture หนาจอที่ชําระเงินเรียบรอยแลวเก็บไวเปนหลักฐานการชําระเงิน)
โดยผูสมัครจะตองชําระเงินภายใน  3  วันทําการ นับจากวันท่ีลงทะเบียนเรียนไว

ข้ันตอนท่ี 3 การสงสําเนาเอกสารที่สมคัรผานทางไปรษณีย
ถึง “หัวหนาฝายรับสมัครและแนะแนวการศกึษา”
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ตู ปณ. 1002
ปทฝ.รามคําแหง  กรุงเทพ ฯ 10241
โดยผูสมัครจะตองสงเอกสารทางไปรษณียภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที่ชําระคาลงทะเบียนเรียน

ประกอบดวย 3.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2) พรอมติดรูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 น้ิว หรือ 1.5 น้ิว
และลงชื่อผูสมัครจํานวน 1 ฉบับ

3.2 สําเนาวุฒกิารศึกษา ถายสําเนาดานหนา  - ดานหลัง (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ
“วุฒิการศึกษาตองระบุการจบหลักสูตรและวันท่ีสําเร็จการศึกษาเทานั้น”

3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนวยราชการออกให จํานวน  2  ฉบับ
3.4 กรณีมีการเปล่ียนชื่อ-สกุล คํานําหนานาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒิการศึกษา

และเย็บติดกันเปนชุด (ถามี)
3.5 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อ - นามสกุลผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.6 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ
3.7 กรณีเปนพระภิกษุ  สามเณร ใหสงสําเนาใบสุทธิ หนา  2,3,4,หรือในกรณีที่ไมมีใบสุทธิ

ใหแนบใบรับรองการอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบับ
3.8  กรณีผูสมัครเปนผูพิการใหสงสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  จํานวน  2  ฉบับ
3.9  สําเนาใบแจงการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย)

 สําเนาเอกสารทุกฉบับท่ีนํามาสมัคร ใหลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวย
3.10 กรณีผูสมัครใชวุฒิการศึกษาตางประเทศ

- ตองผานการทดสอบภาษาไทยกอน จึงจะสมัครได (กรณีที่เปนชาวตางชาติ)
- ใชสําเนา Passport 2 ฉบับ พรอมใบแปล Passport (กรณีที่เปนชาวตางชาติ)
- สําเนาแปลวุฒิการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเปนภาษาอื่น) จํานวน 2 ฉบับ
  เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
- สําเนาใบเทียบระดับความรู 2 ฉบับ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา (ตาม หลักเกณฑการเทียบระดับวุฒิการศึกษา
  ตางประเทศ)
- แบบยินยอมเปดเผยขอมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
- แบบที่อยูสถานศึกษาเดิม (School Address)

คําแนะนํา  ผูสมัครตองรับทราบและยอมรับพรอมทั้งปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
                รามคําแหง เรือ่ง การสมัครเปนนักศึกษาใหมสวนกลางผานทางอินเทอรเน็ต
                กอนที่จะดําเนินการสมัครตามขั้นตอน ดังนี้
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ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบสถานะการสมัครโดยใช Username และPassword ที่ไดจาก ข้ันตอนที่ 1 เพื่อตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน
เรียน เอกสารหลักฐานการสมัคร และขอมูลการชําระเงิน

ข้ันตอนท่ี 5 มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมคัรและออกรหัสประจําตัวนักศกึษา
5.1  กรณีตรวจสอบการชําระเงินถูกตองครบถวนแลวมหาวิทยาลัยจะออกรหัสประจําตัวนักศึกษาให
5.2  กรณีการสมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไมครบถวน มหาวิทยาลัยจะถือการสมัครเปนโมฆะและ

จะไมคืนเงินที่ชําระไวแลวทั้งสิ้น
5.3  มหาวิทยาลัย จะแจงผลการรับสมัครทางหนาเว็บไซต www.iregis2.ru.ac.th หลังจากไดรับเอกสาร

    ทางไปรษณียแลว 15 วันทําการ (ตรวจสอบสถานะไดในข้ันตอนที่ 4)
ข้ันตอนท่ี 6 ใหนักศึกษาติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินดวยตนเอง ดังน้ี

6.1  ติดตอรับหลักฐานการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (ใบเสร็จรับเงินตัวจริง) ที่ หนวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One stop service)  อาคาร  KLB ชั้น 1 โทร.  02-3108890

6.2 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจําตัวนักศึกษาจาก http://regis.ru.ac.th/checkStudentCard/
60 วัน หลังจากการแจงสถานะครบทุกข้ันตอน

6.3  ติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กทม. โทร. 02-7191250-3
เปดทําการ วันจันทร - วันศุกร เวลา  8.30 - 16.00 น. และ
             วันเสาร             เวลา 10.00 - 16.00 น.
ปดทําการ วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เอกสารทีใ่ชในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไมหมดอายุ พรอมถายสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
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LTB = อาคารลายสอืไท
(ที่ทําการคณะวิศวกรรมศาสตร)

NCB = อาคารนครชุม
NMB = อาคารนพมาศ
PBB * = อาคารพระบาง
PC = Psychology Lab

(หองปฏบิติัการจติวิทยา)
POB = Political Office

(ทีท่ําการคณะรัฐศาสตร)
PMB = อาคารผาเมอืง
PRB * = อาคารพระมาส
PYB = อาคารพิริยราม
PSA = อาคารบริการและบริหาร
OPB = Office of the President

(สํานักงานอธกิารบดี)
RPB = Ramkhamhaeng University Press

(อาคารสํานักพมิพ)
RTB = อาคารรัตนธาร
SB = อาคารศรีศรัทธา
SBB (SAB) = อาคารศลิาบาตร
SCB = อาคารศรีชุม
SCL = อาคารปฏบิัติการคณะวิทยาศาสตร
SCO = Science Office (ที่ทําการคณะ

วิทยาศาสตร)
SKB = อาคารสโุขทยั
SLL = อาคารศรีจุฬาลักษณ
SRI = อาคารศรีอกัษร
SSB = อาคารศรีสชัชนาลัย (ทีท่าํการคณะบริหารธรุกจิ)
STB = Statistics Building
SWB = อาคารสวรรคโลก
TC = Tennis Court (สนามเทนนิส)
TCB = อาคารทาชยั

VKB = อาคารเวียงคํา
VPB = อาคารเวียงผา
S = ภาคฤดูรอน
A = เวลาสอบคาบที่ 1 (0930-1200)
B = เวลาสอบคาบที่ 2 (1400-1630)
C = เวลาสอบคาบที่ 3 (1700-1930)
*          =         วิทยาเขตบางนา (รามคําแหง 2)

Prof. = ศาสตราจารย
Assoc.Prof. = รองศาสตราจารย
Asst.Prof. = ผูชวยศาสตราจารย
STAFF = คณาจารย
M = Monday
T,Tu = Tuesday
W = Wednesday
Th = Thursday
F = Friday
S = Saturday
Sun = Sunday
MWF = Monday, Wednesday, Friday
TTS = Tuesday, Thursday, Saturday
PR = Prerequisite (ความรูพื้นฐาน)
CR = Corequisite (เรียนรวมกัน)
SR = Sequence Recommendation

(เรียนกระบวนวิชาเลขนอยไปหา
กระบวนวิชาเลขมาก)

CI = Consent of Instructor (ขออนุญาตผูสอน)
AOB = Admission and Records Office

(สํานักบริการทางวิชาการ)
และทดสอบประเมนิผล)

AV = Audio-Visual Lab (หองโสต)
BNB * = อาคารช้ันเดียว  ไดแก

BNB 1 - BNB 11
BPB = อาคารเบกพล
DS = Demonstration School (โรงเรียนสาธิต)
ECB = Economic Building (ที่ทําการคณะ

เศรษฐศาสตร)
EOB = Education Office (ที่ทําการคณะ

ศึกษาศาสตร)
FF = Football Field (สนามฟุตบอล)
GB = Gymnasuim Building (อาคารพลศึกษา)
HUB = Humanities Office (ที่ทําการคณะ

มนุษยศาสตร)
KLB      = อาคารกงไกรลาศ
KMB = อาคารครีีมาศ
KTB * = อาคารคนฑี
LIB (LB) = Central Library (สํานักหอสมุดกลาง)
LIB.LAB. = หองปฏิบติัการสํานักหอสมดุกลาง
LOB (LWB) = Law Office (ที่ทําการคณะนิติศาสตร)

ความหมายของอักษรยอ
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หมายเลขโทรศัพทท่ีนักศึกษาควรทราบ
ในการขอใชบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง

1. ติดตอเก่ียวกับบัตรประจําตัวนักศึกษา หมายเลข 02-3108605
2. ติดตอเก่ียวกับเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล, ลาออก และ ยายคณะ หมายเลข 02-3108606
3. ติดตอเก่ียวกับลงทะเบียนเรียน หมายเลข 02-3108616
4. ติดตอเก่ียวกับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา หมายเลข 02-3108626
5. ติดตอเก่ียวกับรับสมัครเปนนักศึกษาใหมสวนกลาง หมายเลข 02-3108615,

ทางInternet และทางไปรษณีย 02-3108623
02-3108000
ตอ 4831

6. ติดตอเก่ียวกับรับสมัครสวนภูมิภาค หมายเลข 02-3108624
7. สอบถามเรื่องแนะแนวการศึกษา (สวป.) หมายเลข 02-3108614
8. งานบริการ One Stop Service (KLB) (ยายคณะ, หนังสือรับรองการเปน นศ., หมายเลข 02-3108890

ใบเช็คเกรด, Transcript (ไมสําเร็จการศึกษา), ตารางสอบไลรายบุคคล
สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ,
สําเนาใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ใชแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา)

9. ติดตอขอรับ Transcript (สําเร็จการศึกษา) หมายเลข 02-3108603
10. - ติดตอขอรับใบรับรองสภา หมายเลข 02-3108629

- ติดตอขอใบปริญญาบัตร,ตรวจสอบวุฒิบัตรม.ร. หมายเลข 02-3108604
11. งานจัดหางานและทุนการศึกษา หมายเลข 02-3108126
12. งานตําราเรียน (สํานักพิมพ) หมายเลข 02-3108757

02-3108755
13. งานเทปคําบรรยาย (สํานักเทคโนฯ) หมายเลข 02-3108703-6
14. สอบถามผลสอบทางคอมพิวเตอร หมายเลข 02-3106000
15. หมายเลขโทรศัพทกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) หมายเลข 02-3108000
16. สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing) หมายเลข 02-3108790
17. ติดตอเก่ียวกับขอมูลการเทียบโอนหนวยกิต

คณะนิติศาสตร หมายเลข 02-3108170,
02-3108174-5

คณะบริหารธุรกิจ หมายเลข 02-3108226-7
ตอ 1106

คณะมนุษยศาสตร หมายเลข 02-3180054-5
02-3180888
ตอ 1049,1055

คณะศึกษาศาสตร หมายเลข 02-3108315
คณะวิทยาศาสตร หมายเลข 02-3192199,

02-3108410-1
คณะรัฐศาสตร หมายเลข 02-3108466-7
คณะเศรษฐศาสตร หมายเลข 02-3108534
คณะส่ือสารมวลชน หมายเลข 02-3108980
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายเลข 02-3108933,

      FAX 02-3108548
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สวนที่ 2 :
ขอมูลควรทราบ

 คําแนะนํา การยืน่สมคัรเปนนักศึกษาใหม

 คณุวฒุแิละคณุสมบติัของผูสมคัรเขาเปนนักศึกษา

 ขอควรทราบเกีย่วกบัคณุวฒุท่ีิใชสมคัร

 การจําแนกคณุวฒุขิองผูมสีิทธิสมคัรเขาเปนนักศึกษา

 หลกัเกณฑการเทียบระดบัความรูวฒุกิารศึกษาตางประเทศ

 หลกัเกณฑ และแนวปฏบิติัในการใชสทิธิเทียบโอนหนวยกติ (ทุกคณะ)
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คาํแนะนําการยืน่สมัคร
1. กรอกขอมูลเอกสารที่ใชประกอบการสมัครใหชัดเจน ถูกตอง

และครบถวน
2. ควรหลีกเลี่ยงวันสุดทายของการรับสมัคร เพือ่ลดความแออัด

และกรณีที่มีปญหาดานเอกสารจะไดแกไขกอนหมดเขต
การรับสมัครฯ

3.  โปรดแตงกายใหสุภาพเรียบรอยในวันสมัคร
     (หามใสเส้ือยืดคอกลม สวมรองเทาแตะ และ

 หามนุงกางเกงขาส้ัน)
4.  ระเบียบการฯ เลมน้ีตองนําไปใช ในวันสมัคร พรอมเอกสาร
     การสมัครซึ่งอยูในเลม

หนังสือเลมระเบียบการรับสมัครฯ ตองใชเปนคูมือในการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษาตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือดาวนโหลดขอมูลไดท่ี
www.ru.ac.th สารสนเทศนักศึกษา แผนกําหนดการศึกษาชัน้ปริญญาตรีสวนกลาง

        การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคําแหงนัน้มหาวิทยาลยัจะสงวุฒกิารศึกษา
ของผูสมัครทุกคนไปตรวจสอบยงัสถาบันการศึกษาท่ีออก หนงัสือสําคญัแสดงวุฒกิารศึกษาหรือเอกสาร
ฉบับนัน้
     หากตรวจสอบในภายหลังพบวา มีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสาร หลักฐานการสมัคร
มหาวิทยาลยัจะถอนสภาพการเปนนกัศึกษาและจะถกูดําเนนิคดตีามกฎหมาย

ถ าจะกลั บมาสมั ครใหม ด วย วุ ฒิ การศึ กษา ท่ี ถู กต องจะไม มี สิ ท ธิ นําผลการ
สอบนัน้มาเทียบโอนหนวยกติแตอยางใด

คําเตือน

อยาใชวุฒิการศึกษาปลอม
 อยาปลอมแปลงเอกสาร-หลักฐานซ่ึงใชประกอบการสมัคร
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ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
1. จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
2. เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงและเงินเดือน ตั้งแตระดับปฏิบัติงานขึ้นไปและเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ
3. เปนหรื อเคยเปนข าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ หรื อลูกจางของรั ฐ ซึ่ งไดปฎิ บัติ งานมาแล ว

รวมกันไมนอยกวา 5 ป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา หรือ
4. เปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจั งหวัด สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาองค การบริ หารส วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานั นผู ใหญ บ าน ท้ั งนี้ ต องจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา หรือ

5. เปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
*กรณีที่ มี คุณวุ ฒิ สู งกว ามั ธยมศึกษาตอนปลายขึ้ นไปจะได รั บการเทียบวิชาและรั บโอนหน วยกิต

โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
*สําหรับผูท่ีใชคุณวุฒิจากตางประเทศทุกระดับจะตองชําระคาธรรมเนียมการจัดสง

เอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาตนสังกัด จํานวน 1,000 บาท ซ่ึงจะเรียกเก็บพรอมกับ
การชําระคาลงทะเบียนเรียนของการสมัครเขาศึกษา และใหปฏิบัติ ดังนี้

ใหติดตอเทียบระดับความรูวุฒิตางประเทศและโรงเรียนนานาชาติ กอนการสมัครเรียน ดังนี้
1.ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร  ถนนราชดําเนินนอก
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  โทร. 02-288-5511-6

หนวยงาน สํานักทดสอบทางการศึกษา
โทร. 02-288-5789,  02-288-5790  Fax. 02-282-6837

* สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใหเทียบระดับความรูตามประกาศหลักเกณฑ
การเทียบระดับความรูวุฒิการศึกษาตางประเทศ
2. สายอาชีวศึกษา
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

319 ถนนราชดําเนนินอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555    Fax. 0-2282-0855

3. ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป)
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 328  ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-610-5200

หนวยงาน สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02-039-5611-12  Fax. 02-354-5530

4. วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (ท่ียังไมมีใบรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ)
สถานท่ีติดตอ: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-282-1000
กรณี ท่ี เป นนั กศึกษาซ่ึ งถู กลงโทษทางวินั ย ถู กสั่ งลบชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา หาก

ประสงคจะมาสมั ครใหม ใหปฏิ บัติ ตามขอบั งคั บมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว าดวยวินั ยนักศึกษา
พ.ศ. 2522 ขอ 11 (ดูรายละเอียดทายเลม)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเปนนักศึกษา
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หนงัสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตองเปนวุฒทิี่กระทรวงศึกษาธิการหรอืหนวยงานราชการรับรอง
วิทยฐานะ และตองระบุวันสําเร็จการศึกษาดวย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใหถายสําเนาหนังสือสําคัญคุณวุฒิ (ร.บ.1หรอื ปพ.1)
หรอื ประกาศนยีบัตร จํานวน 2 ฉบับ (หากใชหนังสอืรบัรองการศกึษาจะตองระบุวนัสาํเรจ็การศกึษาดวย)

2. วุฒิ ปกศ.สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาตรีข้ึนไปจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ใหถายสําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน  4  ฉบับ

3. วุฒอินปุรญิญาหรือปรญิญาตรข้ึีนไปจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  ใหถายสาํเนาใบรบัรองสภา
หรือ ปริญญาบัตร จํานวน  2 ฉบับ และ Transcript ที่สําเร็จการศึกษา อีก 2 ฉบับ เพ่ือใชในการเทียบโอน
หนวยกิต หรอืใช Transcript ทีส่ําเรจ็การศึกษาเปนหลกัฐานการสมคัรอยางเดียวก็ได โดยใหถายสําเนาเปน
จํานวน 4 ฉบับ

4. นักศึกษา 8 ปสมัครใหมหรือนักศึกษาที่หมดสถานภาพการเปนนักศึกษา (เพราะไมไดลง
ทะเบียนเรยีนตดิตอกัน   2 ภาคเรยีนปกต)ิ และขอใชสิทธเิทียบโอนหนวยกิตใหถายสําเนาวุฒกิารศึกษาเดิม
ที่นํามาใชเปนเอกสารการสมัครในครั้งแรก  จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript  (ไมจบ) อีก 2 ฉบับ
เพ่ือใชในการเทียบโอนหนวยกิต

5. กรณีใชวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาและไมไดสมัครเขาศึกษาเปนราย
กระบวนวิชา (Pre-Degree) ตองมหีนงัสอืรบัรองการเปนขาราชการตัง้แตระดับปฏิบัตงิานข้ึนไปจากผูบังคับ-
บัญชาระดับหัวหนากอง หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือเปน หรือเคยเปนขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ,
หรอืลกูจางของรฐัซึง่ไดปฏิบัตงิานมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรอืเปนหรอืเคยเปนสมาชกิรฐัสภา, สมาชกิสภา
กทม. กํานัน ผูใหญบาน หรือกรรมการสุขาภิบาล จํานวนอยางละ 2 ฉบับ

6. กรณีชื่อ - นามสกุล คํานําหนานาม วันเดือนปเกิด ในวุฒิการศึกษาไมตรงกับบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบเอกสารการเปลีย่นแปลงมาดวย เชน ใบเปลีย่นชือ่ - สกุล ใบทะเบียนสมรส หรอืใบหยา
และใหเย็บติดกับสําเนาวุฒิการศึกษาทุกฉบับ ถาไมแนบมาจะไมรับสมัครเพราะถือวาไมมี
หลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลเดยีวกัน

7. กรณีเปนวุฒกิารศึกษาตางประเทศใหปฏิบัติตาม หลกัเกณฑการเทียบระดับความรู
วุฒิการศึกษาตางประเทศ และประกาศ ม.ร. เรือ่ง การชําระเงินและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดสงหนังสอืสําคญัแสดงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาตางประเทศไปตรวจสอบยงัสถานศกึษา
ตนสงักัด

   ถาเอกสารไมเปนไปตามที่ระบุไวขางตน หากตรวจพบในภายหลัง
      จะดําเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา  และใหผลสอบที่ผานมาเปนโมฆะ
                     สําเนาเอกสารทุกช้ิน - ใหถายขนาด A 4 เทาน้ัน

ขอควรทราบเกี่ยวกับคุณวุฒิท่ีใชสมัคร
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1. วฒุทิีเ่ทยีบเทาปรญิญา   (ใชสทิธิสมัครประเภทเทยีบโอนหนวยกิตได)
(1) ปรญิญาตางๆ ของมหาวิทยาลยัทกุแหงในประเทศไทย ปรญิญาทกุสาขาวิชาในวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

หรอืจากสถาบันการศึกษาทัง้ของรฐัและเอกชนซึง่ทางการรบัรองหลกัสูตรการศึกษาแลว
(2) ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เช่ือถือได
(3) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรจากวิทยาลัยพยาบาลกรมตํารวจ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ันสูง พื้นความรูเดิม ม.ศ. 5 หลักสูตร 4 ป

จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ - วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
- วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี - วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา - วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี - วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก - วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
- วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี - วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ
- วิทยาลัยพยาบาลลําปาง

(5) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.8  หลักสูตร 3 1/2 ป
จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)

(6) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรพื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน)  หลักสูตร 4 ป
จากวิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย (พ.ศ. 2526 เปนตนไป)

(7) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน)  หลักสูตร 4 ป
จากโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย กรมแพทยทหารเรอืและวิทยาลยัพยาบาล
กรมแพทยทหารบก

(8) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน)  หลักสูตร 31/2 ป
จากโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย ทหารอากาศ

(9) - สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย(5ป) ฝายเดินเรือ และฝายชางกลเรือ (พ.ศ.2517-2542)
จากศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา (ตองเทียบปริญญาตรีที่ สกอ.)
- สําเร็จหลักสูตรชางกลพิเศษ (3ป) พื้นความรูเดิมประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (พ.ศ.2537-2559)
จากศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา (ตองเทียบปริญญาตรีที่ สกอ.)
- สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย(5ป) ฝายเดินเรือ และฝายชางกลเรือ (สําเร็จการศึกษา
พ.ศ.2543 เปนตนไป) จาก ม.บูรพา
- สําเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (5ป) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 เปนตนไป) จาก ม.บูรพา
- สําเร็จหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (5ป) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 เปนตนไป) จาก ม.บูรพา
- สําเร็จหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (5ป) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 เปนตนไป) จาก สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต 1

(10) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)
(11) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัย

นานาชาติแสตมฟอรด (ปจจุบันวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร - แสตมฟอรด)
(12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(13) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษธรุกิจ วิทยาลยัเซนตเทเรซาอ ินต ิ(พ.ศ. 2544 เปนตนไป)
(14) เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ. 9)

การจําแนกคุณวุฒิของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา
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วฒุทิีเ่ทยีบเทาปริญญา (ตอ)
(15) ประกาศนียบัตร อภิธรรมบัณฑิต
(16) จากสถาบันการบินพลเรือน

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (พ.ศ. 2543)
1.1 สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ
1.2 สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ
1.3 สาขาวิชาการจดัการทาอากาศยาน

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (พ.ศ. 2543) (หลกัสูตรตอเนือ่ง)
2.1 สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ
2.2 สาขาวิชาการจดัการทาอากาศยาน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกสการบิน (พ.ศ. 2548)
4. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิลก็ทรอนกิสการบิน (หลกัสูตรตอเนือ่ง) (พ.ศ. 2548)
5. หลักสูตรเทคโนโลยกีารบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

5.1 วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
5.2 วิชาเอกการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ
5.3 วิชาเอกการจดัการทาอากาศยาน

6. หลักสูตรเทคโนโลยกีารบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน หลกัสูตรตอเนือ่ง
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6.1 วิชาเอกการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ
6.2 วิชาเอกการจดัการทาอากาศยาน

7. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิสการบิน (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2554)
8. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิสการบิน (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558)

(17) วิทยาลยัดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
2. วฒุทิีเ่ทยีบเทาอนุปรญิญา   (ใชสทิธิสมัครประเภทเทยีบโอนหนวยกิตได)

(1) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ซึ่งทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแลว

(2) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เช่ือถือได
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกตางๆ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
(5) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
(6)  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ. ช้ันสูง)
(7)  ประกาศนยีบัตรประโยคครมัูธยม (วิชาชุด) หรอืพเิศษมัธยม (พ.ม.) (พืน้ความรู ม.6 (เดิม) หรอื ม.ศ.3)
(8)  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันสูงปที่ 2
(9) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม การชาง (ป.ม.ช.)
(10) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา
(11) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการเรือน
(12) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการปาไม (กรณีใชวุฒิ ม.6 สมัครเรียนหลักสูตร 2 ป)
(13) ประกาศนียบัตรวิชาการชลประทาน
(14) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาครูพยาบาล
(15) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมชาง (พ.ม.ช.)
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วฒุทิีเ่ทยีบเทาอนุปรญิญา (ตอ)
(16) ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พื้นความรูเดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ป

   จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

(17) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 31/2 ป จากสถาบัน
การศึกษา  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามขอ (16)

(18) ประกาศนยีบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พืน้ความรูเดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 4 ป
จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง
(พ.ศ. 2517-2518)

(19) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 31/2 ป จาก
วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวิทยาลัยพยาบาลเก้ื อการุณย
(พ.ศ. 2521-2526)

(20) ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พื้ นความรู  ม.ศ.3 หลักสูตร 31/2 ป
จากโรงเรียนเสนารักษกรมแพทยทหารบก

(21) ประกาศนยีบัตรหลกัสูตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พืน้ความรู ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจจบัุน) หลกัสูตร
31/2 ป จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย กรมแพทยทหารเรือ

(22) ประกาศนียบัตรชางตรี กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2492-2520)
(23) ประกาศนียบัตรชางตรี กรมที่ดิน
(24) ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เฉพาะผู มีพื้ นความรู

มัธยมศึกษาตอนปลาย)
(25) ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย จากโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

                (26) ประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข
(27) ประกาศนียบัตรช้ันสูงวิชาพยาบาลและอนามัย (ม.ศ.5 + 3 ป จากวิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย)
(28) ประกาศนยีบัตรวิชาการพยาบาลจติเวชและผดุงครรภ จากวิทยาลยัพยาบาลศรธีญัญา

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขและหลักสูตรซึ่งผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 5
(ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษา ปที่ 6 (ม.6) มีระยะศึกษา 2 ป รวม 7 หลักสูตรคือ
1.  หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2.  หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
3.  หลกัสูตรพนกังานวิทยาศาสตรการแพทย (รงัสีเทคนคิ) คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี
4.  หลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
5.  หลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิคการแพทย
6.  หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภระดับตน คณะแพทยศาสตร
7.  หลักสูตรชางอุปกรณการแพทย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(29) จากสถาบันการบินพลเรือน
1.  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายชางบํารุงรักษาอากาศยาน (พ.ศ. 2551)
2.  หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (พ.ศ. 2555)

2.1 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกสการบิน
2.2 วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน

3.  หลักสูตรวิชาชางเครื่องวัดประกอบการบิน (พ.ศ.2546)
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วฒุทิีเ่ทยีบเทาอนุปรญิญา (ตอ)
(30) จากโรงเรียนจาอากาศ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2537)
2. หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตร 2 ป
3. หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2548 เหลาทหารสารวัตร เหลาทหารอากาศโยธิน

(31) จากกรมแพทยทหารเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน

(32) ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวช้ันสูงของสถาบันฝกอบรมวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว (สวท.)

(33)  ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(34)  ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
(35)  ประกาศนียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547
(36)  ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย(พยาธิวิทยาคลินิก) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
(37)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษากรมแพทยทหารเรือ
(38) จากโรงเรยีนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

หลกัสูตรนกัเรียนจา (พ.ศ. 2559)
1. ประเภทวิชาเดินเรือ

1.1 สาขาทหารสามัญและทหารการปน
2. ประเภทวิชารกัษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางทะเล

2.1 สาขาทหารการปนตอสูอากาศยานและรกัษาฝง
2.2 สาขาทหารสารวัตร

3. ประเภทวิชาชางเทคนิค
3.1 สาขาทหารสรรพาวุธ
3.2 สาขาทหารเครื่องกลเรือ
3.3 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินเครือ่งยนตอากาศยาน
3.4 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินเอวิโอนิกส
3.5 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินลําตัวและนวิดรอลิกส

4. ประเภทวิชาบรหิารการเงินและการบัญชี
4.1 สาขาทหารการเงิน

(39) โรงเรียนการขนสงทหารเรือ (พ.ศ. 2559)
หลกัสูตรนกัเรยีนจา พรรคนาวิน เหลาทหารขนสง ประเภทวิชาการบรหิาร สาขาการขนสงทางทหาร

(40) โรงเรียนปาไม กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3. วฒุหิลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทยีบเทามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืประโยค-
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) และสูงกวา แตตํ่ากวา
อนุปรญิญา

(1)  ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูงทุกแผนก
(2)  ประกาศนียบัตร ประโยคการเรือนช้ันสูง
(3)  ประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหลักสูตร 3 ป ทุกแผนก
(4)  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร 2 ป
(5)  ประกาศนียบัตรจาอากาศ (ชางเครื่องช้ันหนึ่ง) หลักสูตร 3 ป (พ.ศ. 2496-2507)
(6)  ประกาศนียบัตร เตรียมปที่ 2 แผนกตางๆ ดังนี้

-  เตรียมปริญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-  เตรียมปริญญาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองว
-  เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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วฒุิทีเ่ทยีบเทามัธยมศกึษาตอนปลาย (ตอ)ว
-  เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายเรือ
-  เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายรอย

(7) ประกาศนียบัตรประโยคศิลปศึกษาช้ันกลาง หรือ ช้ันปที่ 3 จากโรงเรียนชางศิลป กรมศิลปากร
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันกลางปที่ 3
(9) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.8 วิสามัญ) แผนกตางๆ ดังนี้

- แผนกพณิชยการ - แผนกการเรือน - แผนกชางกล
- แผนกภาษา - แผนกชางสตรี

(10) ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางฝมือทหาร หลักสูตร 3 ป
(11) ประกาศนยีบัตรวิชาพยาบาลหลกัสูตร 3,4 ป (และมีพืน้ความรู ม.6 (เดิม) หรอื ม.ศ.3) จาก ร.ร.พยาบาล

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(12) วุฒิเดิม ม.6 (เดิม) + ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ (3 ป) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(13) ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก
(14) ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ป)
(15) ประกาศนียบัตรวิชาส่ือสารประเภทอีเลคโทรนิคส (หลักสูตร 3 ป)
(16) ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) และมีพื้นฐานความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(17) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) และมีพื้นฐานความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(18) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมกสิกรรม (เกณฑอนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
(19) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมสามัญ (ตัวประโยคตั้งแต พ.ศ. 2472 เปนตนมา)
(20) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
(21) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการชาง (ปปช.)
(22) ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
(23) ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล (ประกาศนียบัตรครูอนุบาลใหม) หลักสูตร 3 ป
(24) ประกาศนียบัตรพลศึกษาโท (ตามหลักสูตร พ.ศ. 2493)
(25) ประโยคครูประถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)
(26) ประกาศนียบัตร International Baccalaureate หลักสูตร 2 ป
(27) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ตัวประโยค)
(28) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจาอากาศ เหลาชางอากาศ หลักสูตร 3 ป (พ.ศ. 2496-2507)
(29) ประกาศนยีบัตรนกัเรยีนจาพรรคพเิศษเหลาทหารแพทยของโรงเรยีนจาพยาบาล พืน้ความรู ม.6 (เดิม)

หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ป
(30) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจาอากาศเหลาส่ือสาร พื้นความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ป

(พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)
(31) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)
(32) เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณในการสอนวิชาปริยัติธรรม แผนกธรรมหรือ

แผนกบาลี หรือในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมนอยกวา 1 ป โดยมีเวลาสอน
ไมน อยกวา 300 ช่ั วโมงโดยใหกรมการศาสนาเปนผู รับรองประสบการณและกรมวิชาการ
เปนผูออกใบเทียบความรูให

(33) ประกาศนียบัตร มัชฌิมอภิธรรมมิกะเอก
(34) หลักสูตรประกาศนียบัติ วิชาชีพโรงเรียนจาอากาศ 2539 ยกเวน หลักสูตรประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตรระดับตน (หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2537 เทียบความรูเทากับอนุปริญญา และหลักสูตร
ป 2545

(35) หลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน
1.หลักสูตรวิชาชางเครื่องวัดประกอบการบิน
2.หลักสูตรวิชาชางบํารุงรักษาเครื่องส่ือสารการบิน
3.หลักสูตรวิชาชางบํารุงรักษาอากาศยาน
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(36) หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
                       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรทางการแพทย สาขาเซลลวิทยา
                       2. หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน ( เวชสถิติ )
                       3. หลักสูตรประกาศนียบัตรรังสีการแพทย

         4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาพยาธิคลินิก
                       5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
                       6. หลักสูตรประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม
                       7. หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา ( เวชสาธิต )
                       8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาพยาธิวิทยา

(37) ประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต
(38) หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตร 1 ป
(39) หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ (รับผูจบ ม.ปลาย เขาศึกษาหลักสูตร 2 ป)
(40) หลักสูตรการดุริยางคตอนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ

 (41) หลักสูตรการดุริยางคตอนปลาย ช้ันปที่ 6 จาก ร.ร.ดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ
(42) หลักสูตรนักเรียนชางกรมอูทหารเรือ พ.ศ. 2536
(43) โรงเรยีนสมาคมไทย - ญีปุ่น จากสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(44) โรงเรยีนไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส กรมยทุธศึกษาทหารเรอื
(45) โรงเรยีนจาอากาศ พ.ศ. 2548

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
- สาขาวิชาไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส
- สาขาวิชาอากาศยาน

(46) วิทยาลยัดุรยิางคศิลป มหาวิทยาลยัมหดิล หลกัสูตรเตรยีมอดุมดนตรี
  (47) ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ

ประกาศนียบัตร Mississippi High School Equivalency Diploma ดําเนนิการในนามของ Missisippi Community Col-
lege Board, Missisippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผาน Official GED Transcript

  (48) ประกาศเทยีบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ
ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of Educa-
tion และใบแสดงผลการสอบผาน (Official Transcript of GED Test)

  (49) ประกาศเทยีบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ
ประกาศนียบัตร High School Equivalency Credential ดําเนนิการในนามของ Government of the District of
Columbia Office of the State Superintendent of Education และใบแสดงผลการสอบผาน (Official GED Transcript)

  (50) วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
1. โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา 2. โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ

(Ruamrudee International School) (International School Bangkok)
3. โรงเรียนบางกอกพัฒนา 4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม

(Bangkok Patana School) (Chiangmai International School)
5. โรงเรียนนานาชาติเอกมัย 6. โรงเรียนนานาชาตเิซนตจอหน

(Ekamai International School) (St.John’s International School)
7. โรงเรียนประชาคมนานาชาติ 8. โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

(International Community School) (International School Eastern Seaboard)

วฒุทิีเ่ทยีบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ)
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วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (ตอ)
9.โรงเรียนนานาชาติไทย - อเมริกัน 10. โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส เขาใหญ

(Thai - American International School) (St.Stephen’s International School
11. โรงเรยีนนานาชาติไทย-จีน (Khao Yai)) (โรงเรยีนนานาชาตจิกัรวาล เดิม)

(Thai-Chainese International School) 12. โรงเรียนนานาชาติดัลลิช
13. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ (Dulwich International School)

(Nakorn payap International School) 14. โรงเรียนนานาชาตินวีา
15. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม (Neva International School)

(New Sathorn International School) 16. โรงเรียนนานาชาติแอดเวนตรามคําแหง
17. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตจอหน แมรี (Ramkhamhaeng Advent International School)

(Saint John Mary Internationnal School) 18. โรงเรียนนานาชาติคิว เอส ไอ ภูเก็ต
19. โรงเรียนนานาชาติสยาม (QSI International school of Phuket)

(Siam International School) 20. โรงเรียนพระมหาไถวิเทศศึกษา
21. โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส (Redeemer International School)

(KIS International School) 22. โรงเรยีนนานาชาตลิานนา
(โรงเรยีนนานาชาตคิิซ อนิเตอรเนช่ันแนล เดิม) (Lanna International School)

23. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟก 24. โรงเรียนดิอเมริกันสคูลออฟแบงคอก
(American Pacific International School) (The American School of Bangkok)
(โรงเรียนนานาชาติเอกปญญา เดิม) (โรงเรียนนานาชาติดิษยะคริน  เดิม)

25. โรงเรียนนานาชาติเกรซ 26. โรงเรียนนานาชาติคอนคอรเดียน
(Grace International School) (Concordian International School)

27. โรงเรียนประชาคมนานาชาติบางนา 28. โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ
(International Community School Bangna) (Lycee Francais International de Bangkok)

29. โรงเรียนนานาชาตคิริสเตียนกรุงเทพ 30. โรงเรียนนานาชาติทรีนติี้
(Bangkok Christian International School) (Trinity International School)
(โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เดิม) 31. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม

32. โรงเรียนนานาชาตริีเจนท พัทยา (Christian German Chiengmai School)
(Regents International School Pattaya) 33. โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
(โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท เดิม) (British International school, Phuket)
(โรงเรียนนานาชาติรวมบัณฑิต เดิม) 34. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท

35. โรงเรียนนานาชาตินิสท อินเตอรแนชช่ันแนล สคูล
(NIST International School) (Prem Tinsulanonda International School)
(โรงเรยีนนานาชาตใิหมแหงประเทศไทย เดิม) 36. โรงเรียนนานาชาตโิมเดิรนกรุงเทพฯ

37. โรงเรียนนานาชาตแิพน-เอเซีย (Modern International School, Bangkok)
(Pan-Asia International School) 38. โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต

39. โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส กรุงเทพฯ (Bangkok Advent School)
(St. Andrews International School Bangkok) 40. โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย

41. โรงเรยีนอนิเตอรเนช่ันแนลเกวล ี(หทยัราษฎร) (British Columbia International School)
(Kevalee International School) 42. โรงเรียนนานาชาติเวลส-ออนนุช

43. โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพฯ (Wells International School On Nut Campus)
(Josuikan Bangkok International School) 44. โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส

45. โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีส กรุงเทพ (St. Stephen’s International School)
(Bangkok Adventist International School) 46. โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสมิชช่ัน

47. โรงเรยีนนานาชาติพระคุณกรงุเทพ (Adventist International Mission School)
(Bangkok Grace International School) 48. โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน

(Keerapat International School)
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วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (ตอ)
49. โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ 50. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท-กรุงเทพ

(Korean International School of Bangkok) (The Regent’s School Bangkok)
51. โรงเรียนนานาชาติแคลฟิอรเนีย เพรพ 52. โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย

(Califonia Prep. International School) (Chiang Rai International Christian School)
53. โรงเรียนนานาชาตแิองโกลสิงคโปร 54. โรงเรยีนนานาชาติฮารโรว

(Anglo Singapore International School) (Harrow International School, Bangkok)
55. โรงเรยีนอารบิสรัศมีนานาชาติ 56. โรงเรียนนานาชาตโิชรสเบอร ีกรุงเทพฯ

(RBIS Rasami Britirh International School)    (Shrewsbury International School, Bangkok)
57. โรงเรียนนานาชาติบางกอกฟรแีพราธอรี 58. โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร-กรุงเทพ

แอนด เซก็เคินเดอรี (Singapore International School of Bangkok)
(Bangkok International preparatory 60. โรงเรียนนานาชาติบรอมสโกรฟ
and secondary) (Bromsgrove International School)

59. โรงเรียนนานาชาติชารเตอร 62. โรงเรียนนานาชาตเิบิรคลีย
(Chater International School) (Berkeley International School)

61. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตแอนดรูวส 64. โรงเรียนนานาชาตเิซนตแอนดรวูสกรีนวัลเลย
(St.Andrews International School Bangna)     (St.Andrews International School Green Valley)

63. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท-พระราม 9 66. โรงเรียนนานาชาติเชียงราย
(The Regent’s International School Rama 9) (Chiangrai International School)

65. โรงเรยีนนานาชาติสวนระยอง 68. โรงเรยีนนานาชาติเฮดสตารท
(Garden International School) (Headstart International School)

67. โรงเรียนนานาชาติ U W C 70. โรงเรยีนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลยัมหิดล
(U W C International School) (Mahidol University International

69. โรงเรียนนานาชาติแอสคอต Demonstration School)
(Ascot International School)

หมายเหตุ: ประกาศนียบัตรซ่ึงเทียบเทาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีตองมีพ้ืนความรูเดิม ม.6
หรือ ม.ศ.3  นอกจากคุณวุฒิโรงเรียนนานาชาติท่ีกลาวมาแลว ตองมีใบรับรองการเปดหลักสูตรการสอน
และใบเทียบระดับความรูของสถานศึกษานั้นๆ จากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดงในวันสมัครเรียนดวย
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4. วุฒิการศึ กษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐานหรือเทียบเท า
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)

 (1) ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (ประโยคอาชีวศึกษาช้ันกลาง หลักสูตร 3 ป)
 (2) ประโยคประถมอาชีพชางเขียน (3)  ประโยคครูจักสานเอก
 (4) ประโยคประถมพณิชยการ (5)  เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)
 (6) ประโยคมัธยมตนอาชีพ แผนกชางตัดเส้ือ (7)  เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3)
 (8) นาฏศิลปช้ันตน (9)  ประโยคการเรือนช้ันตน
(10) ประโยคครูพลศึกษา ตรี โท หรือเอกตัวประโยคสําหรับรุนที่ กําหนดพื้นความรูเดิมสอบไลไดช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 (ม.5 เดิม)
(11) ประโยคครูพลศึกษาเอกตัวประโยคสําหรับรุนที่กําหนดพื้นความรูเดิมสอบไลไดช้ันประถมศึกษา

ปที่ 7 (ม.3 เดิม)
(12) ประโยคครูมูลสามัญ (ตัวประโยคตั้งแต พ.ศ. 2479 เปนตนมา)
(13) ประโยคครูมูลสามัญ (วิชาชุด) หรือครูพิเศษประถม
(14) ประโยคครูพลศึกษาเอก (เกณฑอนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
(15) ประโยคครูวาดเขียนเอก (เกณฑอนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
(16) หลักสูตรนักเรียนพลดุริยางคทหารบกโรงเรียนดุริยางคทหารบก พ.ศ. 2536
(17) หลักสูตรนักเรียนพลดุริยางคทหารเรือ  โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ ช้ันปที่ 3
(18) ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)
กรณีคุณวุฒิตามขอ 4 จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ม.ร. วาดวยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 5 ผูสมัครที่ใชคุณวุฒิและคุณสมบัติดังกลาวจะตองนําสําเนาวุฒิบัตร 2 ฉบับ พรอมกับ
ใหนําใบรับรองการเปนขาราชการหรือการปฏิบัติงาน ฉบับจริงพรอมถายสําเนาอีก 1 ฉบับ ไปยื่นประกอบกัน
ในวันสมัคร และผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงที่มีตําแหนงระดับหัวหนากอง หรือเทียบเทาขึ้นไป

5. ในกรณีที่คนตางประเทศตองการศกึษาตอในคณะตางๆ ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง
จะตองทาํการทดสอบภาษาไทยกอนการสมัคร โดยเขยีนคาํรองขอทดสอบการใชภาษาไทยทีอ่าคาร
สวป. ชัน้ 3 และไปเขาสอบทีค่ณะมนุษยศาสตร ตามเวลาทีค่ณะกําหนด ในภาคน้ันๆ  มิฉะน้ันจะ
ไมมีสทิธ์ิสมัครเปนนักศกึษาใหม

กรณีใชวุฒิตางประเทศ และโรงเรียนนานาชาติที่ยังไมมีใบรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการให
ดําเนินการเทียบความรูวุฒิตางประเทศใหเรียบรอยกอนการสมัครเรียน (ดูรายละเอียด หนา 25)

สําหรับวุฒิตางประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีหลักเกณฑการเทียบระดับความรู
วุฒิตางประเทศ

สสสสสสสสสสสสสสว
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1. ผูสมัครท่ีมีสิทธิเทียบโอนหนวยกิต มีดังน้ี
1.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาทีม่ีวุฒิการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป ไดแก ป.กศ.สงู, ปวส.

 ปวท.หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
1.2 เปนผูทีเ่คยศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคําแหง ไดแก ผูทีจ่บอนปุรญิญา หรอืปรญิญาตร ีหรอืหมดสถานภาพ

การเปนนักศึกษา เนื่องจากศึกษาครบ 8 ป หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกวา 2 ภาคการ
ศึกษาปกติโดยไมไดชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา หรือลาออกแลว หรือเคยศึกษาเปน
รายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)

1.3 มวุีฒกิารศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา และเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามากอน และมคีวามประสงคจะยายโอนมาศึกษาตอทีม่หาวิทยาลยัรามคําแหง

2. วิธีการเทียบโอนหนวยกิต
2.1 ผูทีใ่ชสทิธเิทยีบโอนหนวยกิตตามขอ 1.1 ตองชาํระเงนิคาเทยีบโอนหนวยกิตละๆ 100 บาท กระบวน

วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตไดจะไดเกรด C+
2.2 ผูทีใ่ชสทิธเิทยีบโอนหนวยกิตตามขอ 1.2 ตองชําระเงนิคาเทยีบโอนหนวยกิตละๆ 50 บาท กระบวน

วิชาท ี่เทยีบโอนหนวยกิตไดจะไดเกรดตามทีไ่ดไวเดิม
2.3 ผูที่ เทียบโอนหนวยกิตโดยใชผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและของตางสถาบัน

รวมกัน ใหเทยีบโอนกระบวนวิชาของสถาบันอ่ืนกอน แลวจงึนําวิชาทีส่อบผานจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงไปเทยีบเพ่ิมเพ่ือไมใหเทยีบวิชาซ้าํซอนกัน การชําระคาเทยีบโอนหนวยกิตและผลการเรยีน
ที่เทียบโอนไดใหเปนไปตามขอ 2.1 และ 2.2

2.4 ผูใชสทิธยิายโอนตามขอ.1.3 ตองม ีTranscript แสดงผลการเรยีนของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแสดง
ดวย หากยังมสีถานภาพเปนนกัศึกษาอยูจะตองลาออกจากสถาบันเดิมกอนการสมคัรเปนนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง

2.5 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมทีใ่ชสทิธเิทียบโอนหนวยกิต ตัง้แต 2 รหสัข้ึนไปมหีนวยกิตสะสมครบ
หลักสูตรแลวตองการแจงขอสําเร็จการศึกษาและเทียบโอนหนวยกิตทั้งหมดในวันที่สมัคร จะตองลง
ทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมและสอบไลไดอักษรระดับคะแนนตั้งแต D ข้ึนไป อยางนอย 9 หนวยกิต โดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ทัง้น้ี ผูทีป่ระสงคจะใชสิทธิเทียบโอน จะตองดําเนินการดงัน้ี

1. ทําเครือ่งหมาย x หรอื / แสดงความประสงคขอใชสิทธเิทยีบโอนหนวยกิตในใบสมคัรและใบข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)

2. แจงเจาหนาที่ที่ตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสารการสมัครวา มีความประสงคขอเทียบโอน
หนวยกิต เพ่ือทีจ่ะไดประทับตราในเอกสารตางๆ ไดถูกตอง

3. พบเจาหนาที่เทียบโอนหนวยกิต ในข้ันตอนของการเทียบโอนหนวยกิต เพ่ือที่เจาหนาทีจ่ะได
ตรวจสอบคุณวุฒแิละแนะนาํกระบวนวิชาลงทะเบียนเรยีนไดอยางถกูตอง รวมทัง้การกรอกเอกสาร
การชําระเงินคาเทียบโอนหนวยกิต (ม.ร.23) สําหรับใชประกอบเปนหลักฐานการชําระเงิน
คาเทียบโอนหนวยกิตในข้ันตอนการลงทะเบียนเรยีน

4. ชําระเงนิคาเทยีบโอนหนวยกิตโดยย่ืน ม.ร.23 พรอมกับเอกสารการลงทะเบียนเรยีน ทัง้นีอ้าจจะ
ชําระคาเทียบโอนหนวยกิตทั้งหมด หรือชําระไว 100.- บาท ก็ได กรณีที่ชําระไว 100.- บาท
จะตองไปดําเนินการชําระคาเทียบโอนสวนที่เหลือภายใน 1 ปการศึกษาหากชําระลาชา
มหาวิทยาลัยจะคิดคาธรรมเนียมการชําระลาชาเปนรายภาคปกติภาคละ 300.- บาท

หลักเกณฑและแนวปฏิ บั ติ ในการใช สิทธิ เที ยบโอนหนวยกิต(ทุกคณะ)
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สวนที่ 3:
แผนกําหนดการศึกษา  โครงสรางหลักสูตร

และการเทียบโอนหนวยกิต สวนกลาง

 คณะนิติศาสตร

 คณะบริหารธุรกิจ

 คณะมนุษยศาสตร

 คณะศึกษาศาสตร

 คณะวิทยาศาสตร

 คณะรัฐศาสตร

 คณะเศรษฐศาสตร

 คณะสือ่สารมวลชน

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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