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ใบแทรก
ระเบยีบการรับสมคัรฯ สวนกลาง

ภาค  2  ปการศึกษา  2564

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2564
การรับสมคัรและลงทะเบียนเรียนสวนกลาง

การรบัสมัครนักศกึษาใหม  ภาค 2 ปการศกึษา 2564
พ. 1 ธ.ค. 2564 - จ.   24 ม.ค. 2565 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทาง Internet

(ผูใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต และผูไมใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)
ไดที่ www.iregis2.ru.ac.th

พ. 1 ธ.ค. 2564 - จ.   24 ม.ค. 2565 Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม ไดที่
www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th, www.regis.ru.ac.th

พ. 1 ธ.ค. 2564 - ศ.  14 ม.ค. 2565 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางไปรษณีย
(เฉพาะผูไมใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)

ศ.   21  ม.ค. 2565 - จ.  24 ม.ค. 2565 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหมและนักศึกษาเทียบโอน
หนวยกิต ที่มหาวิทยาลัย

ภาค 2 ปการศึกษา 2564
อ. 25 ม.ค. 2565 - จ.   11 เม.ย. 2565 บรรยายในช้ันเรียน
จ. 31 ม.ค. 2565 - พฤ.10  ก.พ. 2565 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา  ภาค 2/2564

ทาง Internet และ Application
ศ. 4 ก.พ. 2565 - ศ.  11  ก.พ. 2565 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ภาค 2/2564 ของนักศึกษาเกา
พฤ. 17 ก.พ. 2565 - จ. 21 ก.พ. 2565 ลงทะเบียนเรียนสอบซอมของภาค 1/2564

ทาง Internet และ Application
จ.   21  ก.พ. 2565 - ศ. 25 ก.พ. 2565 ลงทะเบียนสอบ e-Testing  (รายละเอียดตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
พฤ. 24 ก.พ. 2565 - ส. 26 ก.พ. 2565 ยื่นขอสอบซ้ําซอนสอบซอม ภาค 1/2564 ทาง Online
ศ.    4  มี.ค. 2565 - ศ. 8 เม.ย.2565 สอบ e-Testing (รายละเอียดตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
จ. 28 ก.พ. 2565 - ศ. 4 มี.ค. 2565 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 2/2564 ทาง Internet
อ.     8 มี.ค. 2565 - ส. 12 มี.ค. 2565 ยื่นขอสอบซ้ําซอนสอบซอม ภาค 2/2564 ทาง Online

(สําหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)
พ. 9 มี.ค. 2565 เตรียมสอบซอม (งดบรรยาย)
พฤ. 10 มี.ค. 2565 - อ. 15 มี.ค. 2565 สอบซอม ภาค 1/2564
อ. 12 เม.ย.2565 เตรียมสอบไล ภาค 2/2564 (งดบรรยาย)
จ.   18  เม.ย. 2565 - อา.  1  พ.ค. 2565 สอบไลภาค 2/2564
จ.    2  พ.ค. 2565 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน
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ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2564
อ.   19  เม.ย. 2565 - ส.  23 เม.ย. 2565 ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูรอน / 2564 ทาง INTERNETและ Application
อ.   19  เม.ย. 2565 - จ.  25  เม.ย. 2565 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
พฤ. 28  เม.ย. 2565 - ส.  30 เม.ย. 2565 ลงทะเบียนสอบ e-Testing (รายละเอียดตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
ส.   30  เม.ย. 2565 - จ.    2  พ.ค. 2565 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาคฤดูรอน / 2564 ทาง Internet
พ.    4   พ.ค. 2565 - ศ.    6  พ.ค. 2565 ยื่นขอสอบซ้ําซอน ภาคฤดูรอน/2564 ทาง Online

(สําหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)
ศ.    6   พ.ค. 2565 - พฤ.  2 มิ.ย. 2565 สอบ e-Testing (รายละเอียดตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
อ. 10 พ.ค. 2565 - จ.    6  มิ.ย. 2565 บรรยายในช้ันเรียน
อ.     7  มิ.ย. 2565 เตรียมสอบไล ภาคฤดูรอน / 2564 (งดบรรยาย)
พ.     8  มิ.ย. 2565 - พ.  15 มิ.ย. 2565 สอบไลภาคฤดูรอน / 2564
พฤ. 16 มิ.ย. 2565 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน
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ระเบียบการรับสมัครฯ ภาค 2 ปการศึกษา 2564
เนือ่งจากมหาวิทยาลยัรามคําแหงมีการจดัทํา และเพ่ิมเติมรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร

เขาเปนนกัศึกษาและแผนกําหนดการศึกษา ชัน้ปรญิญาตร ี (ม.ร.1) สาํหรบัผูทีส่มคัร ในภาค 2 ปการศึกษา
2564 ดังรายละเอียดตอไปนี ้(โดยยกเลกิหนา 6, 7, 9, 10  ในระเบียบการรับสมัคร ม.ร.1)
รับสมัครนักศึกษาใหมทางอินเทอรเน็ตและทางไปรษณีย
พ. 1 ธ.ค.2564 - จ.  24 ม.ค. 2565 รบัสมัครนกัศึกษาใหมสวนกลางทางอินเทอรเนต็

(ผูใชสิทธเิทียบโอนหนวยกิต และผูไมใชสทิธิ
เทียบโอนหนวยกิต) ไดที่ www.iregis2.ru.ac.th

พ. 1 ธ.ค.2564 - จ.  24 ม.ค. 2565 Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม
ไดที ่ www.ru.ac.th,www.iregis2.ru.ac.th,www.regis.ru.ac.th

พ. 1 ธ.ค.2564 - ศ. 14 ม.ค. 2565 รบัสมคัรนกัศึกษาใหมสวนกลางทางไปรษณยี
(เฉพาะผูไมใชสิทธิเทยีบโอนหนวยกิต)

รับสมัครนักศึกษาใหมพรอมลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ ดวยตนเอง
(ระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา PRE-DEGREE)
พ. 1 ธ.ค.2564 - จ.  24 ม.ค. 2565 Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม

ไดที ่ www.ru.ac.th,www.iregis2.ru.ac.th,www.regis.ru.ac.th
ศ.  21 ม.ค. 2565 - จ.  24 ม.ค. 2565 รบัสมคัรท ี่มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก ราม 1

(ไมเวนวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น.

*รบัสมัครนักศกึษายายโอนจากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน (กรณียงัไมจบการศกึษาจากสถาบันเดมิ)
พ.    1 ธ.ค. 2564 - จ.  24 ม.ค. 2565 Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม

ไดที ่www.ru.ac.th,www.iregis2.ru.ac.th,www.regis.ru.ac.th
ศ.  21 ม.ค. 2565 - จ.  24 ม.ค. 2565 รบัสมคัรท ี่มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก ราม 1

(ไมเวนวันหยุดราชการ) พรอมกันกับการรบัสมัครนักศกึษาใหม 
คณุสมบัติ - เคยเปนนกัศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาเดิม (ระดับปรญิญาตร)ี แตไมประสงคจะเรยีนทีส่ถาบันเดิม

- ตองลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพอยู) กอนมาดําเนินการสมัคร
- การโอนหนวยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

                                   ใหเปนไปตามเกณฑคณะกําหนด
เอกสารการสมัคร สำเนาคุณวุฒิที่จบการศึกษา 2 ฉบับ  ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิม

พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ  ใบลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพอยู) 1 ฉบับ
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) จากสถาบันเดิม 1 ชุด  รูปถายสีหรือขาวดํา

                                 ขนาด 1.5 นิ้ว หรอื 2 นิ้ว 1 รปู  สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ (พรอมบัตรประชาชนตัวจริง)
                                 ใบรับรองแพทย 1 ฉบับ

ตดิตอสอบถามเพ่ิมเตมิท่ี ฝายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ช้ัน 3
โทร 02-3108615,  02-3108623
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กระบวนวชิาทีเ่ปดสอนสําหรับนกัศึกษาช้ันปที ่1 (นกัศึกษาใหม)
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เวบ็ไซต มหาวทิยาลัยรามคําแหง
www.ru.ac.th

จัดทําโดย : ฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

เวบ็ไซต รับสมคัรนกัศกึษาใหมทาง INTERNET
www.iregis2.ru.ac.th

 

 


