คู่มือ
การลงทะเบียนเรียน
สาหรับ

นักศึกษาสมัครสอบส่ วนภูมภิ าค
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประจาภาค 1 ปี การศึกษา 2559
และ

สอบซ่ อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558

งานลงทะเบียนเรียน
ฝ่ ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน
สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
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ปฏิทินการศึกษาส่ วนภูมิภาค
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
จ. 22 ก.พ. 2559 – จ. 4 ก.ค. 2559
จำหน่ำยใบสมัครนักศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค
ที่สำขำวิทยบริ กำรฯ (เว้นวันหยุดตรงกับเทศกำลสงกรำนต์)
จ. 22 ก.พ. 2559 – อ. 31 พ.ค. 2559
จำหน่ำยใบสมัครนักศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำคทำงไปรษณี ย ์
จ. 22 ก.พ. 2559 – ศ. 17 มิ.ย. 2559
รับสมัครและลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค
ทำงไปรษณี ย ์ (เฉพำะประเภทไม่เทียบโอนหน่วยกิต)
จ. 14 มี.ค. 2559 – จ. 4 ก.ค. 2559
รับสมัครนักศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำคทำง INTERNET
(เฉพำะผูท้ ี่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)
ส. 4 มิ.ย. 2559 – อ. 7 มิ.ย. 2559
รับสมัครและลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค
และนักศึกษำเทียบโอนหน่วยกิต ที่สำขำวิทยบริ กำรฯ
(ครั้งที่ 1)
ส. 25 มิ.ย. 2559 – จ. 4 ก.ค. 2559
รับสมัครและลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษำใหม่ส่วนภูมิภำค
และนักศึกษำเทียบโอนหน่วยกิต ที่สำขำวิทยบริ กำรฯ
(ครั้งที่ 2)
อ. 5 ก.ค. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ผำ่ นดำวเทียม
ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
ส. 18 มิ.ย. 2559 – จ. 20 มิ.ย. 2559
ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษำเก่ำส่วนภูมิภำค
ที่สำขำวิทยบริ กำรฯ
ศ. 24 มิ.ย. 2559 – ศ. 29 ก.ค. 2559
ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษำเก่ำส่วนภูมิภำคทำงไปรษณี ย ์
จ. 1 ส.ค. 2559 – พ. 24 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษำเก่ำ ภำค 1 ปี กำรศึกษำ 2559
ทำง INTERNET
พ. 6 ก.ค. 2559 – อ. 27 ก.ย. 2559
บรรยำยทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ส. 9 ก.ค. 2559 – อำ. 6 พ.ย. 2559
บรรยำยสรุ ปทีส่ ำขำวิทยบริ กำรฯ
ส. 27 ส.ค. 2559 – อำ. 28 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน/2558
ทีส่ ำขำวิทยบริ กำรฯ
ส. 1 ต.ค. 2559 – อำ. 2 ต.ค. 2559
วันสอบซ่ อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน/2558
ส. 8 ต.ค. 2559 – อำ. 9 ต.ค. 2559
ส. 12 พ.ย. 2559 – อำ. 13 พ.ย. 2559
วันสอบไล่ของภำค 1/2559
ส. 19 พ.ย. 2559 – อำ. 20 พ.ย. 2559
จ. 21 พ.ย. 2559
วันสำเร็จกำรศึกษำและปิ ดภำคเรี ยน
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แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)
ส่ วนภูมภิ าค (ทางไปรษณีย์)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ B...............C.....................
| ลงทะเบียนเรี ยน ภำค............ปี กำรศึกษำ................
| รหัสศูนย์สอบ
จังหวัด........................
|
| ชื่อ – สกุล.........................................................รหัสประจำตัว
|
|
ขอจบกำรศึกษำในภำคนี้ (ให้กำเครื่ องหมำย X)
|
| กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ติดแถบรหัสกระบวนวิชำ (Barcode) ลงในช่องที่กำหนด และระบุจำนวน
| หน่วยกิตให้ครบทุกกระบวนวิชำ
| 1.
2.
3.
|
|
|
...................หน่วยกิต
…..............หน่วยกิต
……..............หน่วยกิต
|
|4.
5.
6.
|
|
|
...................หน่วยกิต
…..............หน่วยกิต
……..............หน่วยกิต
|
|7.
8.
9.
|
|
|
...................หน่วยกิต
…..............หน่วยกิต
……..............หน่วยกิต
|
|10.
11.
12.
|
|
|
...................หน่วยกิต
…..............หน่วยกิต
……..............หน่วยกิต
|
รวม..............วิชำ.....................หน่วยกิต
* ตัดตามรอยปรุ
ม.ร.34
พลิก

4
การชาระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน
1. ค่ำลงทะเบียนเรี ยน...................หน่วยกิต X 50 บำท
2. ค่ำบำรุ งภำคปกติ ตั้งแต่ รหัส 57 เป็ นต้นไป = 300 บำท
รหัส 52 – 56 และ Pre-degree ทุกรหัส
= 150 บำท
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ...........วิชำ X 60 บำท
4. ค่ำสมำชิก น.ส.พ. ข่ำวรำมคำแหง ภำคละ 100 บำท
(ภำค 1 และภำค 2 น.ศ.ต้ องชาระทุกคน)
5. ค่ำรักษำสถำนภำพ..........ภำค ภำคละ 150 บำท
(กรณี ภำค 1, 2 ที่ผำ่ นมำไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน)
รวมทั้งสิ้น
* นักศึกษำทุกคนต้องชำระเงินรำยกำรที่ 1, 2, 3, 4
* หำกนักศึกษำชำระเงินไม่ครบ จะตัดวิชำสุดท้ำยตำมลำดับ

=
=
=
=
=

……………………...….บำท
……………….….…..…บำท
…………………………บำท
….………………….…..บำท
….….…….100……..….บำท

= …………………..…..…บำท
= ……………………..…..บำท

สถานที่ติดต่ อ ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อสะดวก
ชื่อ –สกุล ..............................................................................................................................
บ้ำนเลขที่ ..........................หมู่ที่ ....................ซอย ................................................................
ถนน ...............................................................ตำบล ..............................................................
อำเภอ .............................................................จังหวัด ...........................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................................โทรศัพท์ ........................................................
เอกสำรกำรลงทะเบียนเรี ยนที่ตอ้ งส่งทำงไปรษณี ย ์ มีดงั นี้ (กรณี นกั ศึกษำลงทะเบียนเรี ยนทำงไปรษณี ย)์
1. แบบลงทะเบียนเรี ยนส่วนภูมิภำค (ม.ร.34) กรอกข้อควำมสมบูรณ์และติดแถบรหัสกระบวนวิชำ
2. ไปรษณี ยธ์ นำณัติค่ำลงทะเบียนเรี ยน สั่งจ่ำยในนำมมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
3. ซองเปล่ำติดแสตมป์ จ่ าหน้ าซองถึงตัวนักศึกษาเองให้ ชัดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นกั ศึกษำ
** นำเอกสำรทั้ง 3 อย่ำง ข้ำงต้น ใส่ ซองจดหมำย ติดแสตมป์ จ่ำหน้ำซองถึง
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ กำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ตู ้ ป.ณ.1028 ปณฝ.รำมคำแหง
กรุ งเทพฯ 10241
*นักศึกษาต้ องแจ้ งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขที่อยู่ โดยโหลดแบบฟอร์ มจากเว็ปไซด์
ของมหาวิทยาลัย หรื อ เขียนรายละเอียด พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา ส่ งที่ ตู้ป.ณ.1028
ปณฝ.รามคาแหง กรุงเทพฯ 10241
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ข้ อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
เพือ่ ให้กำรปฏิบตั ิงำนลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษำดำเนินไปด้วยควำมเรี ยบร้อย นักศึกษำ
ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรี ยนภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด คือ
1.1 ส.18 มิ.ย. 59 – จ. 20 มิ.ย. 59 ลงทะเบียนเรี ยนที่สำขำวิทยบริ กำรฯ 23 แห่ง
1.2 ศ.24 มิ.ย. 59 – ศ. 29 ก.ค. 59 ลงทะเบียนเรี ยนทำงไปรษณี ย ์
1.3 จ. 1 ส.ค. 59 – พ. 24 ส.ค. 59 ลงทะเบียนเรี ยนทำง INTERNET
2. กระบวนวิชำที่ลงทะเบียนเรี ยน ต้องเป็ นกระบวนวิชำตำมหลักสูตรของคณะที่สมัคร
เข้ำศึกษำ โดยจะต้องดูวนั เวลำสอบอย่ำให้ซ้ ำซ้อนกัน (รหัสวิชำต้องเป็ น 7 หลัก)
3. ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในกรณี ขอจบกำรศึกษำ ลงทะเบียนเรี ยนได้
ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ำมีกระบวนวิชำที่วนั และเวลำสอบตรงกัน ให้นกั ศึกษำเข้ำห้องสอบซ้ ำซ้อน โดยไม่ตอ้ ง
เขียนคำร้อง
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดังนี้
4.1 สมุดลงทะเบียนเรี ยน (ม.ร.36)
4.2 สมุดแถบรหัสกระบวนวิชำ (ม.ร.37) ส่วนภูมิภำค
4.3 บัตรประจำตัวนักศึกษำ
5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ มีเอกสารดังนี้
5.1 แบบลงทะเบียนเรี ยน (ม.ร.34) ส่ วนภูมิภำค (ตัดจำกหน้ำ 3 และ 4) กรอกรำยละเอียด ครบถ้วน
ชัดเจน ทั้ง 2 หน้ำ และติดแถบรหัสกระบวนวิชำ (Barcode) ที่ลงทะเบียนเรี ยน ลงในช่องที่กำหนด ระบุจำนวน
หน่วยกิต ทุกกระบวนวิชำ
5.2 ไปรษณี ยธ์ นำณัติจำนวนเงินค่ำลงทะเบียนเรี ยนครบถ้วน หำกชำระไม่ครบจะถูกตัดกระบวนวิชำ
สุดท้ำยขึ้นไปตำมลำดับ
5.3 ซองเปล่ำติดแสตมป์ “จ่ำหน้ำซองถึงตัวนักศึกษำเอง” ให้ละเอียดชัดเจน สำหรับส่ งใบเสร็จรับเงิน
กำรลงทะเบียนเรี ยนให้นกั ศึกษำ
6. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ให้อ่ำนรำยละเอียดวิธีกำรลงทะเบียนเรี ยนทำง
เว็ปไซด์ WWW.IREGIS.RU.AC.TH
 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่ วนภูมิภาค
มีจาหน่ ายทีส่ าขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ ง หรือ นักศึกษาสามารถพิมพ์ แถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) จากเว็ป
ไซด์ ของมหาวิทยาลัย www.fis.ru.ac.th/misservice
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วันเวลาสอบ คณะนิติศาสตร์ สาหรับนักศึกษารหัส 5201...- 5801...
ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
วันที่

เวลา
กระบวนวิชา (หน่ วยกิต)
09.00 - 11.30 ENG1002(3) LIS1003(1) LAW2008(2) LAW3001(3) LAW4004(3)
LAW4008(2)

ส.12 พ.ย. 2559
13.00 - 15.30 LAW2004(3) LAW2007(3) LAW3005(3) LAW3008(3) LAW4003(3)
LAW4006(3) PSY1001(3) THA1003(3)
09.00 - 11.30

HIS1001(3) LAW1001(2) LAW1003(3) LAW2003(3) LAW2011(2)
LAW3002(2) LAW4001(2)

13.00 - 15.30

BIO2202(3) LAW2001(3) *LAW2032(3) LAW3003(3) LAW3009(3)
LAW4010(2) POL1100(3)

อา.13 พ.ย.2559

09.00 - 11.30 LAW2002(3) LAW3004(2) LAW3012(3) LAW3038(3) LAW4009(2)
ส.19 พ.ย. 2559
13.00 - 15.30 LAW2009(2) LAW2010(2) LAW3010(2) LAW3033(3) SCI1003(3)
THA1001(3)
09.00 - 11.30 LAW1002(2) LAW2005(2) LAW2006(3) LAW2012(2) LAW3011(2)
LAW4005(2) SOC1003(3)
อา.20 พ.ย. 2559
13.00 - 15.30 ENG1001(3) LAW2013(2) LAW3006(3) LAW3007(3) LAW4002(2)
LAW4007(2) RAM1000(0)

วิชาเลือกเสรี ให้นกั ศึกษำเลือกวิชำที่เปิ ดให้มีกำรเรี ยนกำรสอบ ณ สำขำวิทยบริ กำรฯ จำนวน 6 หน่วยกิต
- ให้นกั ศึกษำดูกระบวนวิชำที่จะลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรและแผนกำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ
ส่ วนภูมิภำค ปี กำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรี ยน
- มีบรรยำยในชั้นเรี ยนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น
- วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมตั ิ สภำมหำวิทยำลัย กำหนดให้เป็ นวิชำบังคับ ไม่นบั หน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต
แต่จะต้องสอบผ่ำนจึงจะสำเร็ จกำรศึกษำ
* ให้นกั ศึกษำใช้กระบวนวิชำ LAW2032 แทน LAW3041
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วันเวลาสอบ คณะบริหารธุรกิจ สาหรับนักศึกษารหัส 5202.. – 5802..
ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
วันที่

ส.12 พ.ย. 2559

เวลา

กระบวนวิชา (หน่ วยกิต)
ACC2134(3) APR2101(3) ENG1002(3) LIS1001(2)* LIS1003(1)**
09.00-11.30 MGT3402(3) MGT3408(3) MGT4207(3)
MGT2101(3) MGT2102(3) MGT3102(3) MGT3409(3) MGT4206(3)
13.00-15.30 PSY1001(3) THA1003(3)
09.00-11.30

อำ.13 พ.ย. 2559 13.00-15.30

ECO1101(3) ENG2001(3) HIS1003(3) HRM2101(3) MGT3203(3)
MGT3204(3) MGT4208(3)*
FIN2101(3) MGT3404(3) MGT3405(3) MGT4209(3) POL1101(3)

ECO1102(3) ENG2002(3) HPR1001(1) MGT3205(3) MGT3403(3)
09.00-11.30 MKT2101(3)
ส.19 พ.ย. 2559

ACC1101(3) INT1004(3) MGT3101(3) MGT3301(3) MGT3401(3)
13.00-15.30 STA2016(3)
09.00-11.30

อำ.20 พ.ย. 2559
13.00-15.30

ACC1102(3) APR3107(3)** MGT2201(3) MTH1003(3)* MTH1103(3)**
ENG1001(3) LAW2015(3) MGT1001(3) MGT2202(3) MGT4004(3)
RAM1000(0)

- ให้นกั ศึกษำดูกระบวนวิชำที่จะลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรและแผนกำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ
ส่ วนภูมิภำค ปี กำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรี ยน
- มีบรรยำยในชั้นเรี ยนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น
- วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมตั ิ สภำมหำวิทยำลัย กำหนดให้เป็ นวิชำบังคับ ไม่นบั หน่วยกิต ไม่เก็บค่ำ หน่วยกิต
แต่จะต้องสอบผ่ำนจึงจะสำเร็ จกำรศึกษำ
* กระบวนวิชา LIS1001 MGT4208 MTH1003 สาหรับผู้ทสี่ มัครเข้ าเป็ นนักศึกษา ปี การศึกษา 2555-2558
** กระบวนวิชา LIS1003 APR3107 MTH1103 สาหรับผู้ทสี่ มัครเข้ าเป็ นนักศึกษา ปี การศึกษา 2552-2554
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วันเวลาสอบ คณะมนุษยศาสตร์ สาหรับนักศึกษา รหัส 5203..-5503.. และ
คณะสื่ อสารมวลชน สาหรับนักศึกษา รหัส 5654... – 5754...
ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
วันที่

เวลา

กระบวนวิชา (หน่ วยกิต)

09.00-11.30 ART1003(2) ENG1002(3) LIS1001(2) MCS2106(3) MCS2603(3)
MCS4103(3)
ส.12 พ.ย. 2559

13.00-15.30 MCS2108(3) MCS3104(3) MCS4304(3) PSY1001(3)
09.00-11.30 ENG2001(3) HIS1001(3) MCS2200(3) MCS2201(3) MCS3301(3)
MCS4403(3)
อำ.13 พ.ย. 2559

13.00-15.30 GAS2802(2) MCS1400(3) MCS3206(3) MCS4106(3)
09.00-11.30 ENG2002(3) HIS1201(3) MCS1300(3) PHI1003(3)
ส.19 พ.ย. 2559
13.00-15.30 MCS1100(3) MCS2100(3) MCS3403(3) SCI1003(3) THA1001(3)

อำ.20 พ.ย. 2559

09.00-11.30 MCS3100(3) MCS3208(3) SOC1003(3)
13.00-15.30 ENG1001(3) MCS1101(3) MCS3400(3) RAM1000(3) THA1002(3)

- ให้นกั ศึกษำดูกระบวนวิชำที่จะลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรและแผนกำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ
ส่ วนภูมิภำค ปี กำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบี ยนเรี ยน
- มีบรรยำยในชั้นเรี ยนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น
- วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมตั ิ สภำมหำวิทยำลัย กำหนดให้เป็ นวิชำบังคับ ไม่นบั หน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต
แต่จะต้องสอบผ่ำนจึงจะสำเร็ จกำรศึกษำ
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วันเวลาสอบ คณะสื่ อสารมวลชน สาหรับนักศึกษา รหัส 5854...
ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
วันที่

เวลา
09.00-11.30

ส.12 พ.ย. 2559
13.00-15.30
09.00-11.30
13.00-15.30

ENG2001(3) HIS1001(3) MCS1250(3) MCS2260(3) MCS3380(3)
MCS4481(3)
GAS2802(2) MCS1450(3) MCS3281(3) MCS4170(3) POL1100(3)

09.00-11.30

ENG2002(3) HIS1201(3) MCS1350(3) PHI1003(3)

13.00-15.30

MCS1150(3) MCS2150(3) MCS3460(3) SCI1003(3) THA1001(3)

09.00-11.30

MCS3151(3) MCS4151(3) SOC1003(3)

13.00-15.30

ENG1001(3) MCS1151(3) MCS2460(3) RAM1000(3) THA1002(3)

อำ.13 พ.ย. 2559

ส.19 พ.ย. 2559

กระบวนวิชา (หน่ วยกิต)
ART1003(2) ENG1002(3) LIS1001(2) MCS2160(3) MCS2162(3)
MCS4160(3)
MCS2170(3) MCS2390(3) MCS3152(3) MCS3190(3)

อำ.20 พ.ย.2559

กลุ่มวิชาโท ให้เลือกเรี ยนจำก 1.สำขำกฎหมำย 2.สำขำกำรจัดกำร 3.สำขำรัฐศำสตร์ เพียงสำขำเดียว
1) วิชาโทสาขากฎหมาย สำมำรถเลือกเรี ยนในรหัสวิชำ LAW กระบวนวิชำใดก็ได้ จำนวนรวม 21 หน่วยกิต
2) วิชาโทสาขาการจัดการ เรี ยนวิชำโทรบังคับ 6 หน่วยกิต คือ MGT1001 และ MGT1002 และเลือกในรหัสวิชำ
MGT 15 หน่วยกิต
3) วิชาโทสาขารัฐศาสตร์ เลือกเรี ยนในรหัสวิชำ POL จำนวนรวม 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี ให้นกั ศึกษำเลือกกระบวนวิชำ MCS4901 MCS4902 MCS4903 MCS4904
และวิชำเลือกเสรี อื่น ๆ ตำมเงื่อนไข โดยต้องติดต่อคณะก่อนลงทะเบียนเรี ยน
* ให้นกั ศึกษำดูกระบวนวิชำที่จะลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรและแผนกำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ
ส่ วนภูมิภำค ปี กำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรี ยน
* มีบรรยำยในชั้นเรี ยนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น
* วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมตั ิ สภำมหำวิทยำลัย กำหนดให้เป็ นวิชำบังคับ ไม่นบั หน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต
แต่จะต้องสอบผ่ำนจึงจะสำเร็ จกำรศึกษำ
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วันเวลาสอบ คณะรัฐศาสตร์ สาหรับนักศึกษารหัส 5206.. – 5806..
ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
วันที่

เวลา

กระบวนวิชา (หน่ วยกิต)

09.00-11.30 ENG1002(3) LIS1003(1) POL3301(3) POL4100(3) POL4350(3)
ส.12 พ.ย. 2559

13.00-15.30 LAW4003(3) POL2103(3) POL2203(3) PSY1001(3) THA1003(3)

อำ.13 พ.ย. 2559

09.00-11.30 ECO1003(3) ENG2001(3) HIS1003(3) POL2301(3) POL4348(3)
STA1003(3)
13.00-15.30 POL1100(3) POL1101(3) POL2102(3) POL2300(3) POL3329(3)
POL4128(3) POL4312(3)

ส.19 พ.ย. 2559

09.00-11.30 ENG2002(3) LAW3012(3) PHI1003(3) POL3300(3) POL3316(3)
POL3330(3)
13.00-15.30 LAW1004(3) POL2100(3) POL2302(3) POL4349(3)

อำ.20 พ.ย. 2559

09.00-11.30 POL3302(3) POL3311(3) POL4310(3) SOC1003(3)
13.00-15.30 ENG1001(3) POL2200(3) POL2303(3) POL3313(3) RAM1000(0)

* กลุ่มวิชาโท ให้เลือกเรี ยนจำก 1.สำขำกฎหมำย 2.สำขำบริ หำรทัว่ ไป 3.สำขำสื่ อสำรมวลชนเพียงสำขำเดียว
จำนวน 18 หน่วยกิต
* กลุ่มวิชาเลือกเสรี ให้นกั ศึกษำเลือกกระบวนวิชำที่เปิ ดให้มีกำรเรี ยนกำรสอนและกำรสอบ จำนวน 6 หน่วยกิต
* ให้นกั ศึกษำดูกระบวนวิชำที่จะลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรและแผนกำหนดกำรศึกษำ ในคู่มือกำรศึกษำ
ส่ วนภูมิภำค ปี กำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเลือกกระบวนวิชำลงทะเบียนเรี ยน
* มีบรรยำยในชั้นเรี ยนเฉพำะกระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำของภำค 1 เท่ำนั้น
* วิชำ RAM1000 โดยมติอนุมตั ิ สภำมหำวิทยำลัย กำหนดให้เป็ นวิชำบังคับ ไม่นบั หน่วยกิต ไม่เก็บค่ำหน่วยกิต
แต่จะต้องสอบผ่ำนจึงจะสำเร็ จกำรศึกษำ
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การรักษาสถานภาพนักศึกษา
สถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำมีกำหนด 8 ปี (16 ภำคเรี ยนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบียนเรี ยนต่อเนื่องกัน
ทุกภำคเรี ยนปกติ (ภำค 1 และภำค 2) หำกไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนถือว่ำขำดสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำในภำคนั้น
จะต้องชำระค่ำรักษำสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำในภำคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรี ยนต่อเนื่องกันได้
2 ภำคกำรศึกษำปกติ โดยไม่ตอ้ งติดต่อมหำวิทยำลัย (ภำคฤดูร้อน หำกไม่ลงทะเบียนเรี ยนไม่ถือว่ำขำดสถำนภำพ
นักศึกษำ) สำหรับนักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน ภำค 1/2558 และภำค 2/2558 ซึ่งไม่ได้ชำระค่ำรักษำ
สถำนภำพไว้ ปั จจุบนั ยังไม่หมดสถำนภำพนักศึกษำ สำมำรถลงทะเบียนเรี ยน ภำค 1/2559 ได้ และจะขำด
สถำนภำพหำกไม่ลงทะเบียนเรี ยน ภำค 1/2559 ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรำยชื่อออกจำกฐำนข้อมูลนักศึกษำ
2. การชาระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนในภำคปกติจะต้องชำระเงิน
ค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำ ภำคละ 150.- บำท มีวธิ ีชำระเงินดังนี้
2.1 ชำระนอกช่วงกำรลงทะเบียนเรี ยน เป็ นกำรชำระรำยภำคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนโดยให้เขียน
ช่องรำยกำรค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำของแบบลงทะเบียนเรี ยน(ม.ร.34) ส่วนภูมิภำคทำงไปรษณี ยเ์ ป็ นจำนวน
เงิน 150.- บำท (1 ภำค) หรื อ 300.- บำท (2 ภำค) ชำระเป็ นไปรษณี ยธ์ นำณัติ สัง่ จ่ำย
ม.รำมคำแหง ปณฝ.รำมคำแหง 10241 จ่ำหน้ำซองถึง หัวหน้ำฝ่ ำยจัดตำรำงสอนและลงทะเบียนเรี ยน สวป. ชั้น 6
ม.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10241 หรื อชำระที่สำขำวิทยบริ กำรฯทุกแห่ง
ในวันเวลำรำชกำร
2.2 ชำระเงินพร้อมกับกำรลงทะเบียนเรี ยนในภำค 1/2559 ทั้งทำง Internet ทำงไปรษณี ย ์ และที่
สำขำวิทยบริ กำรฯ
การขอสอบซ้าซ้ อน
คุณสมบัติ
1. เป็ นผูท้ ี่ขอจบกำรศึกษำในภำคนี้ โดยเหลือกระบวนวิชำที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนไม่เกิน 30
หน่วยกิต และไม่นบั รวมกระบวนวิชำที่ยงั ไม่ทรำบผลกำรสอบที่ลงทะเบียนเรี ยนไว้ก่อนภำคนี้
2. กรณี ที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้แต่ยงั ไม่ได้ชำระเงินค่ำเทียบโอนส่วนที่เหลือ ต้องชำระให้
ครบถ้วนภำยในวันที่ลงทะเบียนเรี ยนและขอสอบซ้ ำซ้อนที่สำขำวิทยบริ กำรฯ หรื อทำงไปรษณี ยธ์ นำณัติ
หลักเกณฑ์
1. ขอสอบซ้ ำซ้อนได้สูงสุด 4 กระบวนวิชำ ในวัน และคำบเวลำเดียวกัน โดยไม่ตอ้ งเขียนคำร้อง
2. หำกกำรแจ้งขอสอบซ้ ำซ้อนไม่เป็ นไปตำมคุณสมบัติที่กำหนด จะตัดสิทธิ์กำรขอสอบซ้ ำซ้อนออกให้
เหลือไม่เกิน 24 หน่วยกิต พร้อมทั้งมีจดหมำยแจ้งให้นกั ศึกษำทรำบ
3. นักศึกษำที่ขอสอบซ้ ำซ้อนแล้ว ห้ำมย้ำยศูนย์สอบโดยเด็ดขำด(มีปัญหำกำรจัดข้อสอบ ห้องสอบ
ซ้ ำซ้อนและค่ำใช้จ่ำยของศูนย์สอบ) หำกมีควำมจำเป็ นต้องย้ำย ให้เลือกสอบ 1 วิชำที่ศูนย์สอบใหม่
นักศึกษาทีม่ รี ายการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาเดียวกันมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินลงทะเบียน
เรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะยึดรายการลงทะเบียนเรียนครั้งล่าสุ ดเท่านั้น กรณีทตี่ ้องการเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้ อมูล โปรด
ติดต่อ 02 3108626
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การบอกเลิกกระบวนวิชาสาหรับนักศึกษาส่ วนภูมภิ าค
หลักเกณฑ์ การบอกเลิกกระบวนวิชา
1. เป็ นกระบวนวิชำที่นกั ศึกษำยังไม่รู้ผลสอบของภำคที่ผำ่ นมำ เมื่อลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำไว้ใน
ภำคถัดไป แล้วมำรู ้ผลสอบภำยหลังว่ำสอบผ่ำน
2. นักศึกษำต้องดำเนินกำรบอกเลิกกระบวนวิชำที่ลงซ้ ำไว้ ตำมข้อ 1 ก่อนกำรสอบกระบวนวิชำที่ตอ้ งกำร
บอกเลิก ภำยในภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำไว้น้ นั
2.1 นักศึกษำที่สอบผ่ำนในภำค 1 ลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำไว้ในภำค 2 ของปี กำรศึกษำเดียวกัน
สำมำรถบอกเลิกกระบวนวิชำที่ลงซ้ ำไว้ในภำค 2 ได้ ก่ อนการสอบวิชานั้น ๆ
2.2 นักศึกษำที่สอบผ่ำนในภำค 2 ลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำไว้ในภำคฤดูร้อนของปี กำรศึกษำเดียวกัน
หรื อลงไว้ในภำค 1 ของปี กำรศึกษำถัดไป สำมำรถบอกเลิกกระบวนวิชำที่ลงซ้ ำไว้ในภำคฤดูร้อนของ
ปี กำรศึกษำเดียวกันนั้น หรื อภำค 1 ในปี กำรศึกษำถัดไปได้ ก่ อนการสอบวิชานั้น ๆ
2.3 นักศึกษำที่สอบผ่ำนในภำคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำไว้ในภำค 1 ปี กำรศึกษำถัดไป
สำมำรถบอกเลิกกระบวนวิชำที่ลงซ้ ำไว้ในภำค 1 ในปี กำรศึกษำถัดไปได้ ก่อนการสอบวิชานั้น ๆ
หลักฐานและขั้นตอนการบอกเลิกกระบวนวิชา
นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะบอกเลิกกระบวนวิชำ ต้องมีหลักฐำนประกอบกำรบอกเลิก
กระบวนวิชำดังนี้
1. แบบใบคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชำกรณี พเิ ศษสำหรับนักศึกษำส่วนภูมิภำค (ม.ร.50/1)
ซึ่งมีอยูใ่ นคู่มือกำรลงทะเบียนเรี ยนทุกภำคเรี ยน กรอกข้อควำม พร้อมลงนำม
2. สำเนำใบเสร็ จรับเงิน (ม.ร.18) ภำคที่สอบผ่ำน 1 ฉบับ
3. ใบเสร็ จรับเงินฉบับจริงของภำคที่ลงซ้ ำไว้พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ (ถ่ำยสำเนำไว้เข้ำสอบ 1 ฉบับ)
4. สำเนำบัตรประจำตัวนักศึกษำ และลงนำมสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ
5. ซองจดหมำยติดแสตมป์ เขียนที่อยูจ่ ่ำหน้ำซองถึงตัวนักศึกษำเองให้ชดั เจน เพือ่ ส่งเอกสำรที่
ดำเนินกำรแล้วคืนให้นกั ศึกษำ
6. นำเอกสำรข้อ 1-5 ใส่ซอง ส่งถึง
หัวหน้ าหน่ วยบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
*ขอบอกเลิกกระบวนวิชาและรับเงินคืน นักศึกษาต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบอานาจ
พร้ อมพยานผู้มอบอานาจ ซึ่งอยู่ด้านหลังของคาร้ อง แล้ วส่ งกลับคืนงานบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา*
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ใบคาร้ องมหาวิทยาลัยรามคาแหง
นักศึกษาส่ วนภูมิภาค
วันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ...................

ฝท.
รับที่........…….....…….....
วันที่.......…………...........
เวลำ..………….................

เรื่ อง ขอรับเงินคืน หรื อขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชำ
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำร สวป.
ข้ำพเจ้ำ.....................................................................….....รหัสประจำตัวนักศึกษำ..............................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่......….........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..................…........ถนน....................…..............ตำบล/แขวง......……....................
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................….............รหัสไปรษณีย.์ ...............…........โทรศัพท์.......…........................
ด้วยข้ำพเจ้ำเป็ นนักศึกษำส่ วนภูมิภำค ภำค...................ปี กำรศึกษำ..........…......มีควำมประสงค์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ให้ นักศึกษาทาเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีม่ ีความประสงค์จะดาเนินการ ข้ อใดข้ อหนึ่ง
1.  ขอบอกเลิกกระบวนวิชำกรณีลงทะเบียนเรี ยนผิดหลักสู ตร หรื อลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำกับกระบวนวิชำที่เทียบโอนได้ ดังนี้
บอกเลิกกระบวนวิชำ...............................................................................................................รวมจำนวน.........หน่วยกิต
โดยขอสับเปลี่ยนวิชำเป็ น.............................................................................................. แทน รวมจำนวน.........หน่วยกิต
2.  ขอบอกเลิกและรับเงินคืนกระบวนวิชำ.............................................................................................................................
3.  ขอบอกเพิ่มกระบวนวิชำ...................................................................................................................................................
 ชำระเงินเพิ่ม
 ขอรับเงินคืน
จำนวนหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บำท
เป็ นเงิน........................................บำท
ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จำนวน..................วิชำ ๆ ละ 60.- บำท
เป็ นเงิน........................................บำท
รวมเป็ นเงิน..................................บำท
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมตั ิ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)................…....................................................................
(................…....................................................................)
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
คำสั่ง
1. เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำร สวป.
2. อนุมตั ิให้ดำเนินกำร
เพื่อโปรดพิจำรณำอนุมตั ิ
 ให้สับเปลี่ยนกระบวนวิชำ
 ให้สับเปลี่ยนกระบวนวิชำตำมเสนอ
 คืนเงิน จำนวน.............................................บำท
 คืนเงิน จำนวน………………….บำท
 ชำระเงินเพิ่ม จำนวน...................................บำท
(...............................................................................)
ข้ อปฏิบัติ ให้นักศึกษำแนบและส่ งเอกสำร ดังนี้
1. กรอกข้อควำมพร้อมลงนำมในแบบใบคำร้องให้ครบถ้วนทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง
2. ใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ ง (ม.ร. 18) พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ (และให้ถ่ำยสำเนำอีก 1 ฉบับ เพื่อใช้เข้ำสอบ)
3. สำเนำหนังสื อที่คณะแจ้งลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำกับวิชำที่เทียบโอนได้ 1 ฉบับ
4. สำเนำบัตรประจำตัวนักศึกษำ 1 ฉบับ และรับรองสำเนำถูกต้อง
5. ซองจดหมำยติดแสตมป์ เขียนทีอ่ ยู่จ่ำหน้ำซองถึงนักศึกษำให้ชดั เจน
6. นำเอกสำร ข้อ 1-5 ใส่ ซองส่ งไปยังหัวหน้ำหน่ วยบอกเลิก-เพิม่ กระบวนวิชำ ฝ่ ำยจัดตำรำงสอนและลงทะเบียนเรี ยน อำคำรกงไกรลำศ
(KLB) ชั้น 1 มหำวิทยำลัยรำมคำแหง หัวหมำก บำงกะปิ กทม.1024 (หากท่ านส่ งเอกสารไม่ ครบถ้ วนจะไม่ สามารถดาเนินการได้ )
** กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสื่ อการสอนเนื่องจากการสั บเปลี่ยนกระบวนวิชา ให้ ติดต่ อ สนง.ประสานสาขาวิทยบริ การฯ โทร.02310812
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หนังสื อมอบอำนำจ
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ- สกุล) ..................................................................................รหัสประจำตัว........…......................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..........................................ตำบล/แขวง..........….........….......................
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์....................................
ขอมอบหมำยอำนำจให้ .....................................................................................................................................................
ตำแหน่ง.........................................................ฝ่ ำยจัดตำรำงสอนและลงทะเบียนเรี ยน สำนักบริ กำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล
ในกำรดำเนินกำรบอกเลิกกระบวนวิชำ และขอรับเงินคืน จำนวน..........................บำท (...........................................................................)
แทนข้ำพเจ้ำ และกำรใดที่รับมอบอำนำจได้กระทำกำรไป ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำด้วยตนเอง
พร้ อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้มอบ สาเนาบัตรประจาตัวนัก ศึ กษาซึ่ง รั บรองสาเนาถูก ต้ อ งและใบเสร็จ รั บเงินลงทะเบีย นเรี ยน
ต้นฉบับ ภำค................./.................มำพร้อ มนี้
(ลงนำม)...................................................ผูม้ อบอำนำจ
(..................................................)
(ลงนำม)..................................................พยำนผูม้ อบอำนำจ
(.................................................)
(ลงนำม).................................................ผูร้ ั บมอบอำนำจ
(................................................)
(ลงนำม)................................................พยำนผูร้ ั บมอบอำนำจ
(................................................)

โปรดระบุ สาขาที่ทาการไปรษณีย์ที่ต้องการรับเงิน
รับไปรษณีย์ธนาณัติ ที่ทาการไปรษณีย์..............................
รหัสไปรษณีย์.........................................

หน่ วยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชำ
ตู ้ ปณ.1028 ปณฝ.รำมคำแหง
กรุ งเทพฯ 10241
โทร. 02-3108616
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นักศึกษำใหม่
นักศึกษำเก่ำ
สัง่ ซื้อทำงไปรษณี ย ์

ใบสัง่ สื่ อกำรสอน
สำนักวิทยบริ กำร
ประจำภำคกำรศึกษำ........../.................

ส่ วนนี้เฉพาะเจ้ าหน้ าที่เท่ านั้น
สำขำวิทยบริ กำรจังหวัด..............................
วันที่ชำระเงิน
ลำดับที่
รหัสประจำตัวนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
ประจำภ
คณะ

รับใบสั่งซื้อวันที่............/............../..............
รายละเอียดการสั่งสื่อการสอน
ผูจ้ ดั ชุดสื่ อกำรสอน......................................
1.สาหรับนักศึกษาใหม่ ชาระค่าสื่อการสอนพร้ อมค่าลงทะเบียนเรียน
ผูต้ รวจทำน/ผูบ้ รรจุ.....................................
2.สาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็ นต้นไปให้ ปฏิบัตดิ ังนี้
ส่ งของออกวันที.่ ............/............./..............
2.1 ค่ำสื่ อกำรสอนกระบวนวิชำละ 100 บำท
2.2 ธนำณัติค่ำสื่ อกำรสอนแยกต่ำงหำกจำกธนำณัติค่ำลงทะเบียนเรี ยน
2.3 ธนำณัติสั่งจ่ำยในนำม มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
2.4 นำธนำณัติใส่ ซอง จ่ำหน้ำถึง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
สำนักวิทยบริ กำร ตูป้ ณ.1084 ปณฝ.รำมคำแหง
กรุ งเทพมหำนคร 10241 (โทร.02-3108120)
ให้นกั ศึกษำเขียนรหัสวิชำที่นกั ศึกษำต้องกำรสั่งซื้อสื่อกำรสอนให้ถูกต้อง
กระบวนวิชำ
เฉพาะเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่านั้น
ตำรำ
เอกสำร
ซีดี
1. ให้ นักศึกษาเขียนชื่อ-ทีอ่ ยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ทสี่ ามารถ ติดต่อได้ ให้ ชัดเจน ครบถ้ วน ถูกต้อง “มิเช่ นนั้นอาจไม่ได้ รับตารา”
2. ทีอ่ ยู่ ทีน่ ักศึกษาแจ้ ง “ควรเป็ นทีอ่ ยู่ที่มผี ้รู ับพัสดุ”
3. เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ใหม่ ให้ นักศึกษาแจ้ งมายังสานักวิทยบริการ
4. นักศึกษาสามารถติดตามข่ าวสารข้ อมูลทาง www.ru.ac.th/oas
รหัสประจำตัวนักศึกษำ................................................................. รหัสประจำตัวนักศึกษ.....................................................................
รหัสศูนย์สอบ(............)
รหัสศูนย์สอบ(............)
ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................. ชื่อ-นำมสกุล.....................................................................................
บ้ำนเลขที่...............................ถนน .............................................. บ้ำนเลขที่........................... ถนน ...................................................
หมู่ที่ ........................ ...ตำบล........................................................ หมู่ที่...........................ตำบล.............................................................
อำเภอ................................... จังหวัด............................................. อำเภอ................................... จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์...................................... รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท.........................................

รหัสประจำตัวนักศึกษำ.................................................................
รหัสศูนย์สอบ(............)
ชื่อ-นำมสกุล..................................................................................
บ้ำนเลขที่............................... ถนน ...........................................
หมู่ที่...............................ตำบล....................................................
อำเภอ................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์......................................

รหัสประจำตัวนักศึกษำ....................................................................
รหัสศูนย์สอบ(............)
ชื่อ-นำมสกุล.....................................................................................
บ้ำนเลขที่.............................. ถนน..................................................
หมู่ที่.......................ตำบล.................................................................
อำเภอ................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์.........................................
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สถานที่สอบไล่ ศูนย์ สอบส่ วนภูมิภาค
รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด
สถานที่สอบ
01 เชียงใหม่
วิทยำลัยเทคโนโลยีเอเชีย (TA)
ร.ร.พุทธิโศภน (PT)
02 เชียงรำย
ร.ร.ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ (DS)
03 แพร่
ร.ร.นำรี รัตน์ (NR)
04 พิษณุ โลก
ร.ร.พุทธชินรำชพิทยำ (PR)
05 นครสวรรค์
ร.ร.นครสวรรค์ (NW)
06 อุดรธำนี
สถำบันกำรพลศึกษำ (ED)
07 นครพนม
ร.ร.นำแกสำมัคคีวทิ ยำ (NS)
08 ขอนแก่น
สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ขอนแก่น (RK)
09 สุ รินทร์
ร.ร.สิ รินธร (ST)
10 นครรำชสี มำ
ร.ร.สุ ขำนำรี (SN)
11 ร้อยเอ็ด
ร.ร.พลำญชัยพิทยำคม (PC)
12 อุบลรำชธำนี
ร.ร.เบ็ญจะมะมหำรำช (BJ)
13 สุ พรรณบุรี
ร.ร.กรรณสูตศึกษำลัย (KS)
14 รำชบุรี
ร.ร.รำชโบริ กำนุ เครำะห์ (RB)
15 จันทบุรี
ร.ร.ศรี ยำนุสรณ์ (SS)
16 ประจวบคีรีขนั ธ์
ร.ร.ประจวบวิทยำลัย (PW)
17 สุ รำษฎร์ธำนี
ร.ร.สุ รำษฎร์ พทิ ยำ (SR)
18 นครศรี ธรรมรำช
ร.ร.ศรี ธรรมรำชศึกษำ (SM)
วิทยำลัยเทคนิคนครศรี ธรรมรำช (NT)
19 ตรัง
ร.ร.สภำรำชินี (SP)
20 สงขลำ
ร.ร.วรนำรี เฉลิม (VC)
21 เพชรบูรณ์
สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.เพชรบูรณ์ (NSB)
22 ปรำจีนบุรี
สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ปรำจีนบุรี (PB)

หมายเลขโทรศัพท์
(053) 140244 – 6
(053) 277609
(053) 711450, 711470
(054) 511124, 522263
(055) 304182
(056) 226014, 211151
(042) 223593
(042) 571254
(043) 306106 - 7
(044) 511189
(044) 242365
(043) 513900, 515204
(045) 240684-5 ต่อ 142
(035) 511125
(032) 337039
(039) 311225, 350225
(032) 611103, 602164
(077) 272104
(075) 356565
(075) 356062
(075) 218792, 210792
(074) 314415, 311258
(056) 718333, 718334
(037) 454096
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รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40

อุทยั ธำนี
อำนำจเจริ ญ
ชุมพร
สุ โขทัย
ศรี สะเกษ
ลพบุรี
หนองบัวลำภู
นครปฐม
ชัยภูมิ
สกลนคร
บุรีรัมย์
สระแก้ว
กำญจนบุรี
น่ำน
อุตรดิตถ์
พังงำ
เลย

สถานที่สอบ
สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.อุทยั ธำนี (UT)
สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.อำนำจเจริ ญ (AM)
ร.ร.สอำดเผดิมวิทยำ (SD)
สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.สุ โขทัย (SU)
ร.ร.สตรี สิริเกศ (SK)
ร.ร.เทศบำล4 ระบบสำธิต
เทศบำลเมืองลพบุรี (DL)
ร.ร.หนองบัวพิทยำคำร (NP)
ร.ร.นำยร้อยตำรวจ (PA)
ร.ร.จัตุรัสวิทยำคำร (CK)
ร.ร.มัธยมวำนรนิวำส (WN)
วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (BT)
ร.ร.เทศบำลบ้ำนกิโลสอง (KL)
ร.ร.บ่อพลอยรัชดำภิเษก (BC)
วิทยำลัยเทคนิคน่ำน (TN)
ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุ ณี (UN)
ร.ร.ท้ำยเหมืองวิทยำ (TW)
ร.ร.เทศบำล5 บ้ำนหนองผักก้ำม (TB)

หมายเลขโทรศัพท์
(056) 980567-9
(045) 523515, 525961
(077) 511014
(055) 615346
(045) 612868
(036) 412525
(042) 312547
(034) 325347
(044) 851164
(042) 791664
(044) 611079
(037) 231711
(034) 581235
(054) 710962 ต่อ 302
(055) 411105
(076) 484956
(042) 812385
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นักศึกษาภูมภิ าค มีปัญหาสอบถาม
1. เรื่ องกำรลงทะเบียนเรี ยน
02 3108610 , 02 3108616
3. เรื่ องสัง่ สื่อกำรสอน
02 3108120
5. เรื่ องสถำนที่สอบ
02 3108611
7. เรื่ องหนังสือพิมพ์ข่ำวรำมคำแหง
02 3108045 – 7
9. สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.นครพนม
042 571409
11.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ปรำจีนบุรี
037 454096
13.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.นครศรี ธรรมรำช
075 378660 – 1, 075 378668
15.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ขอนแก่น
043 274250 – 4
17.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ศรี สะเกษ
045 826067 – 8
19.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ลพบุรี
036 414053
21.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ชัยภูมิ
044 056061 – 3
23.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.หนองบัวลำภู
042 315952 – 9
25.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.เชียงรำย
053 152082
27.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.สุรินทร์
044 558918 – 9
29.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.สงขลำ
074 251333

2. เรื่ องกำรย้ำยคณะและบัตรประจำตัวนักศึกษำ
02 3108605 – 6
4. เรื่ องกำรสมัครเข้ำเป็ นนักศึกษำ
02 3108624
6. เรื่ องผลกำรสอบ
02 3108603
8. สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.แพร่
054 520580
10.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.อำนำจเจริ ญ
045 523515 – 6
12.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.อุทยั ธำนี
056 980567 – 9
14.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.สุโขทัย
055 615346
16.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.ตรัง
075 501199
18.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.นครรำชสีมำ
044 249900
20.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.เพชรบูรณ์
056 718333 – 4
22.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.บุรีรัมย์
044 658052
24.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.เชียงใหม่
053 226330
26.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.กำญจนบุรี
034 581009
28.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.อุดรธำนี
042 219983 – 4
30.สำขำวิทยบริ กำรฯ จ.พังงำ
076 428400
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การย้ ายคณะหรือเปลีย่ นสาขาวิชา
หลักเกณฑ์กำรย้ำยคณะและกำรเปลี่ยนสำขำวิชำ
1. ผูม้ ีควำมประสงค์จะขอย้ำยคณะหรื อเปลี่ยนสำขำวิชำจะต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมำแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ
2. นักศึกษำต้องดำเนินกำรย้ำยคณะ หรื อเปลี่ยนสำขำวิชำก่อนเรี ยนจบครบหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่ำ
1 ภำคกำรศึกษำปกติ
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอย้ำยคณะหรื อเปลี่ยนสำวิชำ
1. กรณี ปกติ เป็ นเงิน 200 บำท
2. กรณี พเิ ศษ (หลังเรี ยนจบครบหลักสูตร) เป็ นเงิน 500 บำท
วิธีดำเนินกำรย้ำยคณะและกำรเปลี่ยนสำขำวิชำมีข้นั ตอน ดังนี้
1. ขอรับแบบพิมพ์คำขอย้ำยคณะหรื อเปลี่ยนสำขำวิชำทำงไปรษณี ย ์ โดยเขียนจดหมำยจ่ำหน้ำซอง
ถึง หัวหน้ำฝ่ ำยทะเบียนประวัตินกั ศึกษำ อำคำร สวป.ชั้น 2 มหำวิทยำลัยรำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กทม.10240 พร้อมแนบซองเปล่ำติดตรำไปรษณี ยำกร รำคำ 3 บำท จ่ำหน้ำซอง ชื่อ – สกุล
ที่อยูข่ องตนเองให้ชดั เจน หรื อขอรับที่สำขำวิทยบริ กำรฯ ทุกแห่ง หรื อดำวน์โหลดคำขอได้ทhี่ ttp://Regis.ru.ac.th
แล้วจัดส่งมำยังหน่วยงำนข้ำงต้น
2. กรอกแบบคำขอฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน จัดส่งทำงไปรษณี ย ์ พร้อมแนบเอกสำรดังนี้
2.1 สำเนำใบเสร็จลงทะเบียนเรี ยนภำคล่ำสุด
2.2 ค่ำธรรมเนียมเป็ นธนำณัติ สัง่ จ่ำยมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
2.3 ซองจดหมำยจ่ำหน้ำซองถึงตนเอง พร้อมติดตรำไปรษณี ยำกร รำคำ 3 บำท
3. จัดส่ งคำขอฯ พร้อมเอกสำรตำมข้อ 2.1 – 2.3 ถึงผูร้ ับที่อยูต่ ำมข้อ 1
** นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชำของคณะที่จะย้ำยได้ โดยดำเนินกำรย้ำยคณะในภำยหลัง
การโอนย้ ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากส่ วนภูมิภาคมาส่ วนกลาง
เกณฑ์ การโอนย้ าย
1. เป็ นผูท้ ี่มีสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ และปั จจุบนั ยังมีสถำนภำพกำร
เป็ นนักศึกษำอยู่
2. นักศึกษำส่วนภูมิภำคสำมำรถโอนย้ำยฯ เข้ำศึกษำที่ส่วนกลำงได้ทุกสำขำวิชำ หำกจะย้ำยคณะหรื อเปลี่ยน
สำขำวิชำ ให้ดำเนินกำรโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ภำยหลังกำรโอนย้ำยฯ แล้ว
3. นักศึกษำที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชำระเงินค่ำเทียบโอนส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
4. ให้โอนย้ำยฯ ได้เพียงครั้งเดียว หำกนักศึกษำต้องกำรย้ำยกลับระบบเดิมต้องลำออกแล้วสมัครใหม่โดยนำ
หน่วยกิตสะสมมำเทียบโอนได้ ในอัตรำค่ำเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บำท
5. ดำเนินกำรโอนย้ำยภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด ที่ฝ่ำยจัดตำรำงสอนและลงทะเบียนเรี ยน
อำคำร สวป. ชั้น 6
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1. นักศึกษำที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำในแต่ละภำค จะต้องกำเครื่ องหมำย X ในช่อง ( )
หน้ำข้อควำมขอจบกำรศึกษำในภำคนี้ ในแบบลงทะเบียนเรี ยนส่วนภูมิภำค (ม.ร.34) หรื อ ม.ร.36 หำกนักศึกษำ
ไม่ได้แจ้งตำมที่กำหนดให้แจ้งฝ่ ำยจัดตำรำงสอนและลงทะเบียนเรี ยน ภำยในวันสุดท้ำยของกำรสอบ โดยไม่ตอ้ ง
เสียค่ำปรับ แต่ถำ้ พ้นกำหนดจะต้องชำระค่ำปรับ ภำคเรี ยนละ 300 บำท
2. นักศึกษำทรำบผลสอบผ่ำนทุกกระบวนวิชำตำมหลักสูตรของคณะแล้ว ให้เขียนรำยละเอียดในคำ
ร้องแจ้งจบครบหลักสูตร นักศึกษำส่วนภูมิภำค (หน้ำ 23) ส่งไปยังคณะที่สำเร็ จกำรศึกษำ
3. เมื่อสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิรำยชื่อเป็ นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำแล้ว สำนักบริ กำรทำงวิชำกำรและ
ทดสอบประเมินผล จะแจ้งรำยละเอียดกำรสำเร็ จกำรศึกษำ ให้ผสู ้ ำเร็จกำรศึกษำทรำบ
4. หลังจำกสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิรำยชื่อและได้รบั แจ้งรำยละเอียดกำรสำเร็จกำรศึกษำแล้ว ให้
ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ยืน่ แบบคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริ ญญำและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) และแบบยืน่ ขอ
TRANSCRIPT ที่สำเร็จกำรศึกษำ ของนักศึกษำส่วนภูมิภำค (ม.ร.49.1.1) โดยดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 กรอกแบบยืน่ คำขอหนังสือสำคัญรับรองปริ ญญำและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) ตำม
รำยละเอียดในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐำน
4.1.1 ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ยค์ ่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400 บำท
4.1.2 ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ยค์ ่ำหนังสือสำคัญใบรับรองสภำมหำวิทยำลัย 20 บำท
4.1.3 รู ปถ่ำยสวมครุ ยปริ ญญำ ม.ร. คณะที่สำเร็ จกำรศึกษำ ขนำด 4X6 ซ.ม.(2”X2.1/2”)
จำนวน 2 รู ป
4.1.4 บัตรประจำตัวนักศึกษำ (ฉบับจริ ง) กรณี บตั รหำยให้แนบใบแจ้งควำมบัตรหำยด้วย
4.1.5 ซองจดหมำยติดแสตมป์ 3 บำท จ่ำหน้ำซองถึงตนเอง
4.1.6 นำเอกสำรทั้งหมดใส่ซองติดแสตมป์ ให้เรี ยบร้อย จ่ำหน้ำซอง ส่งถึง
หัวหน้ำฝ่ ำยหนังสือสำคัญ
สำนักบริ กำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง หัวหมำก บำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10241
4.2 กรอกแบบยืน่ ขอ TRANSCRIPT ที่สำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำส่วนภูมิภำค ตำม
รำยละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐำน
4.2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบรับรองผลกำรศึกษำ ชุดละ 70 บำท โดยซื้อตัว๋ แลกเงิน หรื อ
ไปรษณี ยธ์ นำณัติ สัง่ จ่ำยในนำม หัวหน้ำฝ่ ำยประมวลและรับรองผลกำรศึกษำ สวป.
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
4.2.2 นำแบบยืน่ ขอพร้อมค่ำธรรมเนียมใส่ซองติดแสตมป์ ให้เรี ยบร้อย จ่ำหน้ำซองถึง
หัวหน้ำฝ่ ำยประมวลและรับรองผลกำรศึกษำ
สำนักบริ กำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง หัวหมำก บำงกะปิ
กรุ งเทพฯ 10241
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คณะ........................................
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ................
เรื่ อง แจ้งจบครบหลักสูตร
เรี ยน คณบดีคณะ..............................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................รหัสประจำตัว...........................................................
(เขียนคำนำหน้ำนำม ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง มียศให้เขียนยศเต็ม)

ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก บ้ำนเลขที่.........................หมู่..........ถนน.........................ตำบล................................
อำเภอ.............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์.....................................................
ด้วยข้ำพเจ้ำศึกษำในคณะ.............................................สำขำวิชำ.......................................................
สอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริ ญญำตรี ในภำค..................ปี กำรศึกษำ...........................ขอให้คณะฯ
ดำเนินกำร
เสนอรำยชื่อเพื่อสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)................................................นักศึกษำ
หลักฐานประกอบคาร้ อง
1. สำเนำบัตรประจำตัวนักศึกษำ
2. สำเนำใบเสร็ จลงทะเบียนเรี ยน 3 ภำคสุ ดท้ำย ระบุศนู ย์สอบ
(ภำคที่จบและภำคก่อนที่จะจบกำรศึกษำ)
3. รู ปถ่ำย ขนำด 2 นิ้ว จำนวน 1 รู ป
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
5. สำเนำเปลี่ยนชื่อ –สกุล, ยศ (ถ้ำมี) ต้องดำเนินกำรเปลี่ยน
ให้เรี ยบร้อยก่อนยืน่ คำร้องแจ้งจบ
6. สำหรับนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมำยจ่ำหน้ำ
ซองถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์ เพื่อจะได้แจ้งผลกำรขอจบ
หลักสูตรฯ ให้ทรำบ
7. สำเนำข้อมูลภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต จำก www.ru.ac.th
หมายเหตุ ให้ ส่งคาร้ องนีไ้ ปทีค่ ณะที่สังกัด

นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา
( ) จบปกติ
( ) 8 ปี สมัครใหม่ / หมดสถำนภำพ
( ) PRE-DEGREE
( ) ปริ ญญำที่ 2 (ปริ ญญำแรกจำก ม.รำมคำแหง)
( ) เทียบโอนอนุปริ ญญำจำก ม.รำมคำแหง
( ) เทียบโอนอนุปริ ญญำต่ำงสถำบัน
( ) เทียบโอนปริ ญญำตรี ต่ำงสถำบัน
( ) โอน 2 สิ ทธิ์
( ) นำยร้อยตำรวจ
( ) รอคำสัง่ แต่งตั้งยศ “ว่ำที่ร้อยตรี ”
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การสอบซ่ อมของส่ วนภูมิภาค
1. กาหนดให้ มีการสอบซ่ อม ปี การศึกษาละ 2 ครั้ ง
1.1 กำรสอบซ่ อมของภำค 1
1.2 กำรสอบซ่ อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน
2. กาหนดการลงทะเบียนสอบซ่ อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558
คือ วันเสำร์ ที่ 27 – วันอำทิตย์ที่ 28 สิ งหำคม 2559 ที่สำขำวิทยบริ กำรฯ 23 แห่ ง
3. หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสอบซ่ อม
3.1 นักศึกษำต้องตรวจสอบผลกำรสอบก่อนกำรลงทะเบียนสอบซ่อม โดยให้ลงทะเบียน
เฉพำะกระบวนวิชำที่ตก หรื อขำดสอบ ภำค 2 และภำคฤดูร้อน ปี กำรศึกษำ 2558 เท่ำนั้น
3.2 ให้ลงทะเบียนได้ที่สำขำวิทยบริ กำรฯ ทั้ง 23 แห่ ง ห้ ามลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และอินเทอร์ เน็ต
3.3 มหำวิทยำลัยได้จดั ส่ งคู่มือกำรลงทะเบียนนี้ ให้นกั ศึกษำทรำบล่วงหน้ำ และนักศึกษำต้องไป
ลงทะเบียนที่สำขำวิทยบริ กำรฯ ในวันที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3.4 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ำมีกระบวนวิชำที่วนั และเวลำสอบตรงกัน ให้นกั ศึกษำ
เข้ำสอบซ้ ำซ้อนโดยไม่ตอ้ งเขียนคำร้อง
3.5 กระบวนวิชำที่ลงทะเบียนไปแล้ว มหำวิทยำลัยไม่คืนค่ำหน่วยกิต และค่ำธรรมเนียม
ไม่วำ่ กรณีใดๆ รวมทั้งไม่มีกำรสับเปลี่ยนกระบวนวิชำด้วย
4. การสอบซ่ อม
4.1 วันสอบซ่อมของภำค 2 และภำคฤดูร้อน ปี กำรศึกษำ 2558
วันเสำร์ – อำทิตย์ ที่ 1 – 2 ตุลำคม 2559 และ
วันเสำร์ – อำทิตย์ ที่ 8 – 9 ตุลำคม 2559
4.2 สถำนที่สอบซ่ อม คือ ศูนย์สอบของมหำวิทยำลัยรำมคำแหง 26 แห่ ง
ภำคเหนือ
- ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่, เชียงรำย, แพร่ , น่ำน
ภำคกลำง
- ศูนย์สอบจังหวัดสุ โขทัย, อุทยั ธำนี , ลพบุรี, เพชรบูรณ์, กำญจนบุรี,
นครปฐม
ภำคตะวันออก
- ศูนย์สอบจังหวัดปรำจีนบุรี
ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ - ศูนย์สอบจังหวัดอำนำจเจริ ญ, นครพนม, ขอนแก่น, ศรี สะเกษ
นครรำชสี มำ, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุ รินทร์ , อุดรธำนี
ภำคใต้
- ศูนย์สอบจังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี , นครศรี ธรรมรำช, สงขลำ, ตรัง, พังงำ
5. อัตราค่าธรรมเนียม
5.1 ค่ำหน่วยกิต ๆ ละ 25 บำท
5.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบกระบวนวิชำละ 60 บำท
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วันและเวลาสอบซ่ อมของนักศึกษาส่ วนภูมิภาค สอบซ่ อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558
วัน
ส. 1 ต.ค. 59

อำ. 2 ต.ค. 59

ส. 8 ต.ค. 59

อำ. 9 ต.ค. 59

คาบ
กระบวนวิชา
เช้ำ ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104,
ENG1002, FIN2203, LAW2008, LAW3001, LAW4004, LAW4008, LAW4012, LIS1001,
LIS1003, MCS2106, MCS2160, MCS2162, MCS2603, MCS4103*, MCS4150*, MCS4160,
MCS4201, MCS4601, MGT3402, MGT3408, MGT4207, POL3301, POL4100, POL4350
บ่ำย HRM3206, LAW2004, LAW2007, LAW3005, LAW3008, LAW4003,LAW4006, MCS2108,
MCS2170, MCS2203, MCS2390, MCS3104, MCS3152, MCS3190, MCS4304, MCS4602,
MCS4603, MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409, MGT4206, POL2103, POL2203,
PSY1001, SOC4074, SOC4083, THA1003
เช้ำ ECO1003, ECO1101, ENG2001, HIS1001, HIS1003, HRM2101, LAW1001, LAW1003,
LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001, LAW4013, MCS1250, MCS2200, MCS2201,
MCS2260, MCS3301*, MCS3183*, MCS3380, MCS4403, MCS4481, MGT3203,
MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348, STA1003
บ่ำย BIO2202, FIN2101, GAS2802, LAW2001, LAW2032, LAW3003, LAW3009, LAW3035,
LAW4010, MCS1400, MCS1450, MCS3206, MCS3281, MCS4106, MCS4170, MGT3404,
MGT3405,MGT4209, MTH1104, POL1100, POL1101, POL2102, POL2300,
POL3329,POL4128, POL4312, SOC2043
เช้ำ ECO1102, ENG2002, HIS1201, HPR1001, HRM3207, LAW2002, LAW3004,
LAW3012, LAW3015, LAW3038, LAW4009, LAW4011, MCS1300, MCS1350, MCS3300,
MGT3205, MGT3403, MKT2101, PHI1000, PHI1003, POL3300, POL3316, POL3330,
SOC2091
บ่ำย ACC1101, INT1004, LAW1004, LAW2009, LAW2010, LAW3010, LAW3033, MCS1100,
MCS1150, MCS2100, MCS2150, MCS3309, MCS3403, MCS3460, MGT3101, MGT3301,
MGT3401, MGT4006, MGT4007, POL2100, POL2302, POL4349, SCI1003, SOC2065,
SOC4077, STA2003, STA2016, THA1001
เช้ำ ACC1102, ANT3057, APR3107, LAW1002, LAW2005, LAW2006, LAW2012,
LAW3011, LAW4005, LAW4017, MCS3100, MCS3151, MCS3204, MCS3208*,
MCS3282*, MCS4151, MGT2201,MTH1003, MTH1103, POL3302, POL3311, POL4310,
SOC1003
บ่ำย ENG1001, LAW2013, LAW2015, LAW3006, LAW3007, LAW3054, LAW4002,
LAW4007, MCS1101, MCS1151, MCS2460, MCS3205, MCS3400, MGT1001, MGT2202,
MGT4004,POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, SOC2033, THA1002

*หมายเหตุ
*MCS4103 เป็ นวิชาเดียวกับ MCS4150 , MCS3301 เป็ นวิชาเดียวกับ MCS3183, MCS3208 เป็ นวิชาเดียวกับ MCS3282

ภาค 1 ปี การศึกษา 2559
 ลงทะเบียนเรี ยนที่สาขาวิทยบริ การฯ ให้ นาคู่มือนี้ สมุดลงทะเบียนเรี ยน (ม.ร.36)
แถบรหัสกระบวนวิชา และบัตรประจาตัวนักศึกษา ไปด้วยทุกครั้ ง
 ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษาเก่ าส่ วนภูมิภาค ที่สาขาวิทยบริ การฯ
วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2559
 ลงทะเบียนเรี ยนทางไปรษณีย์ วันที่ 24 มิถุนายน – วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
 ลงทะเบียนเรี ยนทาง INTERNET วันที่ 1 – 24 สิ งหาคม 2559
 จะส่ งใบเสร็ จรับเงินให้ นักศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากวันสุ ดท้ ายของการลงทะเบียนเรี ยน
ทางไปรษณีย์
 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนทางไปรษณีย์ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่ าง ๆ ไม่ ครบ จะตัด
กระบวนวิชาสุ ดท้ ายตามลาดับ

สอบซ่ อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558
 นักศึกษาจะต้ องไปลงทะเบียนสอบซ่ อมทีส่ าขาวิทยบริ การฯ 23 แห่ ง คือ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่
อุดรธานี นครพนม ขอนแก่ น สุ รินทร์ นครราชสี มา นครศรี ธรรมราช ตรั ง เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี
อุทัยธานี อานาจเจริ ญ สุ โขทัย ศรี สะเกษ ลพบุรี หนองบัวลาภู ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สงขลา
และพังงา ในวันที่ 27 – 28 สิ งหาคม 2559 เท่ านั้น
(ไม่ รับลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และอินเทอร์ เน็ต)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - พับครึ่ ง- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เรียน

ชำระค่ำฝำกส่ งเป็ นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ 2 / 2521
ไปรษณียร์ ำมคำแหง

เหตุขดั ข้องที่นำจ่ำยผูร้ ับไม่ได้
1.จ่ำหน้ำไม่ชดั เจน
2.ไม่มีเลขบ้ำนตำมจ่ำหน้ำ
3.ไม่ยอมรับ
4.ไม่มีผรู้ ับตำมจ่ำหน้ำ
5.ไม่มำรับตำมกำหนด
6.เลิกกิจกำร
7.ย้ำยไม่ทรำบที่อยูใ่ หม่
8.อื่น ๆ
ลงชื่อ ……………………….

แบบแจ้ งย้ ายที่อยู่ของนักศึกษา
สาหรั บนักศึกษาส่ วนภูมิภาค

วันที่ ................เดือน.........................พ.ศ...................
เรื่ อง ขอเปลี่ยนที่อยู่
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำร สวป.
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................รหัสประจำตัว..........................................
ศูนย์สอบจังหวัด...........................................................ขอเปลี่ยนที่อยูด่ งั นี้ (เขียนตัวบรรจง)
บ้ำนเลขที่........................................หมู่ที่......................หมู่บำ้ น....................................................
ตรอก / ซอย.................................................ถนน............................................................................................
ตำบล / แขวง...............................................อำเภอ / เขต.................................................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................................................
โทรศัพท์........................................................

ขอแสดงควำมนับถือ

ลงชื่อ..........................................................นักศึกษำ
วันที่....................เดือน..........................พ.ศ.............

