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ปฏิทินการศึกษาสวนภูมภิาค 
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559 

พ.  1  มี.ค. 2560        สงเอกสารการลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษา 
ศ. 10  มี.ค. 2560 – ศ. 14 เม.ย. 2560      ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย                 
อ. 18 เม.ย. 2560 – พ. 26 เม.ย. 2560      ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET                                                                     
ส. 29 เม.ย. 2560 – จ.  1  พ.ค. 2560     ลงทะเบียนเรียนท่ีสาขาวิทยบริการฯ                    
พฤ. 4 พ.ค. 2560 – พ. 31 พ.ค. 2560            เทปบรรยายทางไกลผานดาวเทียม                                                                                    
ส. 10  มิ.ย. 2560 – อา.11 มิ.ย. 2560       
ส. 17  มิ.ย. 2560 – อา.18 มิ.ย. 2560    
จ. 19  มิ.ย. 2560    วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน 
 

กระบวนวิชาท่ีมีบรรยายในช้ันเรียน 
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559 

ACC1101 ACC1102 ACC2134 ECO1003  
 

ECO1101 ENG1001 
 

ENG1002 

ENG2001 
 

ENG2002 FIN2101 
 

HIS1003 INT1004 LAW1001 
 

LAW1002 
 

LAW1003 
 

LAW1004 
 

LAW2001 
 

LAW2002 
 

LAW2004 
 

LAW2006 
 

LAW2010 
 

LAW2013 
 

LAW3001 
 

LAW3003 
 

LAW3006 
 

LAW3007 
 

LAW3010 
 

LAW3011 
 

LAW3012 
 

LAW4003 
 

LAW4004 
 

LAW4007 
 

MCS1100  
 

MGT2101 MGT2202 

MTH1003 
 

PHI1003 POL1100 POL1101 POL2103 POL2200 
 

POL2300 
 

POL2301 
 

POL3300 
 

POL3301 PSY1001 SCI1003 SOC1003 STA2016 
 

THA1003 
 

      

 
 

**นักศึกษาสามารถแจงยายศูนยสอบกอนการสอบไล ไมนอยกวา 2 สัปดาห การยายศูนยสอบใน
ระหวางการสอบนักศึกษาอาจเสียสิทธิ์ในการเขาสอบ เนื่องจากศูนยสอบท่ียายไปสอบ ไมไดจัดสอบ
กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาตองการสอบ 

 
 

      วันสอบไล  ภาคฤดรูอน/2559         
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                                    แบบลงทะเบียนเรยีน (ม.ร.34)                                   หนา 1 

                                   สวนภูมภิาค (ทางไปรษณีย) 
                                                                          สําหรบัเจาหนาที ่B...............C..................... 

| ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดรูอน  ปการศึกษา................. 
|  

 รหัสศูนยสอบ                 จังหวัด.................................. 
| 

| ชื่อ – สกุล.........................................................รหัสประจําตวั   
| 

|        ขอจบการศึกษาในภาคนี้  ( ใหกาเครื่องหมาย X ) 
| 

| กระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  ตดิแถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) ลงในชองที่กําหนด และระบุจํานวน 
| หนวยกติใหครบทุกกระบวนวิชา  
| 1.                                       2.                                       3. 
|                                         
|                              
|              ...................หนวยกิต                     …..............หนวยกิต                  ……..............หนวยกิต 
| 
|4.                                        5.                                       6. 
| 
| 
|               ...................หนวยกิต                     …..............หนวยกิต                  ……..............หนวยกิต 
|  
|7.                                        8.                                       9. 
| 
| 
|               ...................หนวยกิต                     …..............หนวยกิต                  ……..............หนวยกิต 
|  
|10.                                     11.                                     12. 
| 
|   
|               ...................หนวยกิต                     …..............หนวยกิต                  ……..............หนวยกิต 

|                                                                             
|                                                                           รวม..............วชิา.....................หนวยกิต    

* ตดัตามรอยปร ุ
ม.ร.34                                                                                                        พลิก                                                                                                                                           
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การชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  (ภาคฤดูรอน)                                                   หนา 2    

                                                                                                                                 
1.  คาลงทะเบียนเรียน..........หนวยกิต    X   50  บาท      =    ……………………….บาท 
2.  คาบาํรุง ภาคฤดรูอน รหัส 57 - 58    = 200 บาท      =    ….……………………บาท 
         รหัส 51 – 56 และ predegree  = 100 บาท      =    ………………………..บาท 
3.  คาธรรมเนียมการสอบ...............วิชา   X   60  บาท      =    ….………………….…บาท 
4.  คารกัษาสถานภาพ..........ภาค   ภาคละ  150  บาท      =    ……………………..…บาท 
      (กรณี ภาค 1, 2 ท่ีผานมาไมไดลงทะเบียนเรียน) 
                                                        รวมท้ังส้ิน   =    …………………….…..บาท 
* นักศึกษาทุกคนตองชําระเงินรายการท่ี 1, 2, 3 
* หากนักศกึษาชําระเงนิไมครบ จะตดัวิชาสุดทายตามลําดับ 
 

สถานท่ีติดตอ    ที่อยูปจจุบันทีต่ิดตอสะดวก 
ชื่อ –สกุล   ........................................................................................................................... 
บานเลขท่ี  .................................................................หมูท่ี................................................... 
ถนน  ………………………...............................................ซอย................................................... 
ตําบล………………………………………………………………....อําเภอ................................................ 
จังหวดั…………………………...........................................รหัสไปรษณีย..................................... 
หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................ 
 
เอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ตองสงทางไปรษณีย  มดีงันี ้
1.  แบบลงทะเบียนเรียนสวนภูมิภาค (ม.ร.34)  กรอกขอความสมบรูณและถกูตอง  
2.  ไปรษณียธนาณัติคาลงทะเบียนเรยีน  ส่ังจายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3.  ซองเปลาตดิแสตมป จาหนาซองถึงตวันักศึกษาเองใหชัดเจน สําหรับสงใบเสรจ็รับเงนิใหนักศกึษา 
 
**  นําเอกสารท้ัง 3 อยาง ขางตน ใสซองจดหมาย ตดิแสตมป จาหนาซองถึง 
  ผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ตู ป.ณ.1028  ปณฝ.รามคําแหง 
 กรุงเทพฯ 10241                                                                                           

• นักศึกษาตองแจงทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือแกไขท่ีอยู โดยโหลดแบบฟอรมจากเว็ปไซด 
ของมหาวิทยาลัย หรือ เขยีนรายละเอียด พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตวันักศึกษา สงท่ี ตูป.ณ.1028 
ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241  
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ขอปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559 
 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย นักศึกษา 
ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
1.1  ศ. 10 มี.ค.60  – ศ. 14 เม.ย.60 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย  
1.2  อ. 18 เม.ย.60 – พ. 26 เม.ย.60   ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET  
1.3  ส. 29 เม.ย.60 – จ.  1  พ.ค.60    ลงทะเบียนเรียนท่ีสาขาวิทยบริการฯ 23 แหง 

2.  กระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ตองเปนกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะท่ีสมัคร 
เขาศึกษา โดยจะตองดูวันเวลาสอบอยาใหซํ้าซอนกัน (รหัสวิชาตองเปน 7 หลัก) 

3.  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต  สวนในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได 
ไมเกิน 30 หนวยกิต และถามีกระบวนวิชาท่ีวันและเวลาสอบตรงกัน ใหนักศึกษาเขาหองสอบซํ้าซอน โดยไมตอง
เขียนคํารอง 

4. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดังนี้         
4.1 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 
4.2 สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) สวนภูมิภาค 
4.3 บัตรประจําตัวนักศึกษา 

 5. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย มีเอกสารดังนี้ 
     5.1 แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) สวนภูมิภาค (ตัดจากหนา 3 และ 4) กรอกรายละเอียด ครบถวน 
ชัดเจน ท้ัง 2 หนา และติดแถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) ท่ีลงทะเบียนเรียน ลงในชองท่ีกําหนด ระบุจํานวน
หนวยกิต ทุกกระบวนวิชา 
     5.2 ไปรษณียธนาณัติจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนครบถวน หากชําระไมครบจะถูกตัดกระบวนวิชา
สุดทายข้ึนไปตามลําดับ 
     5.3 ซองเปลาติดแสตมป “จาหนาซองถึงตัวนักศึกษาเอง” ใหละเอียดชัดเจน สําหรับสงใบเสร็จรับเงิน
การลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษา 
 6.  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ใหอานรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนทาง 
เว็ปไซด WWW.IREGIS.RU.AC.TH 
 

• สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) สวนภูมิภาค  
              มีจําหนายท่ีสาขาวิทยบริการฯ ทุกแหง  

• นักศึกษาสามารถพิมพแถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) จากเว็ปไซดของมหาวิทยาลัย 
www.fis.ru.ac.th/misservice 

 
 
 
 
 

http://www.iregis.ru.ac.th/
http://www.fis.ru.ac.th/misservice


6 

วันเวลาสอบ คณะนิติศาสตร สําหรับนักศึกษารหัส 5201...-  5901...  

ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2559         
    

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หนวยกิต) 
 

 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ENG1002(3)  LIS1003(1)  LAW2008(2)  LAW3001(3) LAW4004(3)  
LAW4008(2)                          

  
13.00-15.30 

LAW2004(3) LAW2007(3)  LAW3005(3) LAW3008(3) LAW4003(3)      
LAW4006(3) PSY1001(3)   THA1003(3) 
               

 
อา.11 มิ.ย.2560 

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)  
 

 
ส.17 มิ.ย.2560   

09.00-11.30 LAW2002(3)  LAW3004(2)  LAW3012(3)  LAW3038(3)  LAW4009(2)   

  
13.00-15.30 

LAW2009(2)  LAW2010(2)  LAW3010(2)  LAW3033(3)  SCI1003(3)  
THA1001(3)           
 

 
อา.18 มิ.ย.2560   

09.00-11.30 LAW1002(2)  LAW2005(2)  LAW2006(3)  LAW2012(2)  LAW3011(2)  
LAW4005(2)  SOC1003(3)   
    

  
13.00-15.30 

ENG1001(3)   LAW2013(2)  LAW3006(3)  LAW3007(3)  LAW4002(2)  
LAW4007(2)  RAM1000(0) 
 

 
วิชาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกวิชาท่ีเปดใหมีการเรยีนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ จํานวน 6 หนวยกิต 
-  ใหนักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคูมือการศึกษา 
   สวนภูมิภาค ปการศึกษาท่ีสมัครเขาศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรยีน 
-  วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลยั กําหนดใหเปนวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต ไมเก็บคาหนวยกิต 
   แตจะตองสอบผานจึงจะสําเร็จการศึกษา 
*  ใหนักศึกษาใชกระบวนวิชา LAW2032 แทน LAW3041 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
วันเวลาสอบ คณะบริหารธุรกิจ สําหรับนักศึกษารหัส 5202.. – 5902.. 

ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2559 
วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หนวยกิต) 

 
 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ACC2134(3)   APR2101(3)   ENG1002(3)   LIS1001(2)*  LIS1003(1)** 
MGT3402(3)  MGT3408(3)  MGT4207(3) 

  
13.00-15.30 

MGT2101(3)  MGT2102(3)  MGT3102(3)  MGT3409(3)  MGT4206(3) 
PSY1001(3)   THA1003(3) 
               

 
 
อา.11 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ECO1101(3)   ENG2001(3)   HIS1003(3)   HRM2101(3)   MGT3203(3) 
MGT3204(3)   MGT4208(3)* 

 13.00-15.30 FIN2101(3)    MGT3404(3)   MGT3405(3)   MGT4209(3)   POL1101(3) 
 

 
 
ส.17 มิ.ย.2560   

 
09.00-11.30 

ECO1102(3)   ENG2002(3)   HPR1001(1)   MGT3205(3)   MGT3403(3)   
MKT2101(3) 
 

  
13.00-15.30 

ACC1101(3)    INT1004(3)    MGT3101(3)   MGT3301(3)   MGT3401(3)   
STA2016(3) 
 

 
อา.18 มิ.ย.2560   

09.00-11.30 ACC1102(3)   APR3107(3)**  MGT2201(3)   MTH1003(3)*   
MTH1103(3)** 
    

  
13.00-15.30 

ENG1001(3)   LAW2015(3)   MGT1001(3)   MGT2202(3)   MGT4004(3)   
RAM1000(0) 
 

 

- ใหนักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสตูรและแผนกําหนดการศึกษา ในคูมือการศกึษา 
  สวนภูมิภาค ปการศึกษาท่ีสมัครเขาศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน 
- วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย กําหนดใหเปนวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต ไมเก็บคาหนวยกิต 
  แตจะตองสอบผานจึงจะสําเรจ็การศึกษา 
* กระบวนวิชา LIS1001 MGT4208 MTH1003 สําหรับผูท่ีสมัครเขาเปนนักศึกษา ปการศึกษา 2555-2559 
** กระบวนวิชา LIS1003 APR3107  MTH1103 สําหรับผูท่ีสมัครเขาเปนนักศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 
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วันเวลาสอบ คณะมนุษยศาสตร สําหรับนักศึกษา รหัส 5203..-5503.. และ 
คณะสื่อสารมวลชน สําหรับนักศึกษา รหัส 5654... – 5754... 

ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2559 
 

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หนวยกิต) 
 
 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ART1003(2)  ENG1002(3)  LIS1001(2)  MCS2106(3)  MCS2603(3) 
MCS4103(3)   
 

  
13.00-15.30 

 
MCS2108(3)  MCS3104(3)  MCS4304(3)  PSY1001(3)     
               

 
 
อา.11 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ENG2001(3)  HIS1001(3)  MCS2200(3)  MCS2201(3)  MCS3301(3) 
MCS4403(3)                         
 

  
13.00-15.30 

 
GAS2802(2)  MCS1400(3)  MCS3206(3)  MCS4106(3)      
 

 
 

ส.17 มิ.ย.2560   

 
09.00-11.30 

 
ENG2002(3)  HIS1201(3)  MCS1300(3)   PHI1003(3) 
 

  
13.00-15.30 

 
MCS1100(3)  MCS2100(3)  MCS3403(3)  SCI1003(3)  THA1001(3) 
 

 
 

อา.18 มิ.ย.2560   

 
09.00-11.30 

 
MCS3100(3)  MCS3208(3)  SOC1003(3) 
 

  
13.00-15.30 

 
ENG1001(3)  MCS1101(3)  MCS3400(3)  RAM1000(3)  THA1002(3) 
 

 
-  ใหนักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคูมือการศึกษา 
   สวนภูมิภาค ปการศึกษาท่ีสมัครเขาศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรยีน 
-  วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลยั กําหนดใหเปนวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต ไมเก็บคาหนวยกิต 
   แตจะตองสอบผานจึงจะสําเร็จการศึกษา 
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วันเวลาสอบ คณะสื่อสารมวลชน สําหรับนักศึกษา รหัส 5854...-5954… 
ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2559 

 

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หนวยกิต) 

 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ART1003(2)  ENG1002(3)  LIS1001(2)  MCS2160(3)  MCS2162(3) 
MCS4160(3)  

 13.00-15.30 MCS2170(3)  MCS2390(3)  MCS3152(3)  MCS3190(3)   
                         

 
 

อา.11 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ENG2001(3)  HIS1001(3)  MCS1250(3)  MCS2260(3)  MCS3380(3) 
MCS4481(3)      
                    

 13.00-15.30 GAS2802(2)  MCS1450(3)  MCS3281(3)  MCS4170(3)  POL1100(3) 
                        

ส.17 มิ.ย.2560   
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) 

 
 

อา.18 มิ.ย.2560   
09.00-11.30 MCS3151(3)  MCS4151(3)  SOC1003(3) 

 
 13.00-15.30 ENG1001(3)  MCS1151(3)  MCS2460(3)  RAM1000(3)  THA1002(3) 

   

 
กลุมวิชาโท  ใหเลือกเรียนจาก 1.สาขากฎหมาย 2.สาขาการจัดการ 3.สาขารัฐศาสตร เพียงสาขาเดียว 
1) วิชาโทสาขากฎหมาย สามารถเลือกเรยีนในรหัสวิชา LAW กระบวนวิชาใดก็ได จํานวนรวม 21 หนวยกิต 
2) วิชาโทสาขาการจัดการ เรียนวิชาโทรบังคับ 6 หนวยกิต คือ MGT1001 และ MGT1002 และเลอืกใน 
    รหัสวิชา  MGT กระบวนวิชาใดก็ได จํานวนรวม 15 หนวยกิต 
3) วิชาโทสาขารัฐศาสตร เลือกเรยีนในรหัสวิชา POL ท่ีไมตรงกับวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวนรวม 21 หนวยกิต 
    กลุมวิชาเลือกเสรี   
ใหนักศึกษาเลือกกระบวนวิชาท่ีเปดสอน ณ สาขาวิทยบริการฯ จํานวน 15 หนวยกิต หรือ ดูหลักเกณฑการ 
เรียนวิชาเลือกเสรี ในหลักสตูรและแผนกําหนดการศึกษาช้ันปรญิญาตรีสวนภูมภิาค คณะสื่อสารมวลชน 
-  ใหนักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคูมือการศึกษา 
   สวนภูมิภาค ปการศึกษาท่ีสมัครเขาศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรยีน 
-  วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลยั กําหนดใหเปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิตไมเก็บคาหนวยกิต 
   แตจะตองสอบผานจึงจะสําเร็จการศึกษา 
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วันเวลาสอบ คณะรัฐศาสตร สาํหรับนักศึกษารหัส 5206.. – 5906.. 
ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2559 

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หนวยกิต) 
 

 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

 
ENG1002(3)   LIS1003(1)   POL3301(3)   POL4100(3)   POL4350(3)  
   

  
13.00-15.30 

 
LAW4003(3)   POL2103(3)   POL2203(3)   PSY1001(3)   THA1003(3)          
               

 
 
 
อา.11 มิ.ย.2560 

 
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.17 มิ.ย.2560   

 
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)     
 

 
 

อา.18 มิ.ย.2560   

 
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)   
 

* กลุมวิชาโท  ใหเลือกเรยีนคณะใดคณะหน่ึงเพียงคณะเดียว 1. คณะนิตศิาสตร  2. คณะบริหารธุรกิจ   
   3. คณะสื่อสารมวลชน  จํานวน 18 หนวยกิต 
* กลุมวิชาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกกระบวนวิชาท่ีเปดใหมีการเรยีนการสอนและการสอบท่ีสวนภูมภิาค 
  จํานวน 6 หนวยกิต 
* ใหนักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสตูรและแผนกําหนดการศึกษา ในคูมือการศกึษา 
  สวนภูมิภาค ปการศึกษาท่ีสมัครเขาศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย กําหนดใหเปนวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต ไมเก็บคาหนวยกิต 
  แตจะตองสอบผานจึงจะสําเรจ็การศึกษา 
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วันและเวลาสอบ ของนักศึกษาสวนภูมิภาค ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559 (ฉบับรวมทุกคณะ) 

วัน คาบ กระบวนวิชา 
 
 
 
 

ส. 10 มิ.ย. 60 

เชา ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR2101, ART1003, BUS3103, 
BUS3104,ENG1002, FIN2203, LAW2008, LAW3001, LAW4004, LAW4008, 
LAW4012, LIS1001, LIS1003, MCS2106, MCS2160, MCS2162, MCS2603, 
MCS4103, MCS4160, MCS4201, MCS4601, MGT3402, MGT3408, MGT4207, 
POL3301, POL4100, POL4350 

บาย 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 

 
 
 

อา. 11 มิ.ย. 60 

เชา ECO1003, ECO1101, ENG2001, HIS1001, HIS1003, HRM2101, LAW1001, 
LAW1003, LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001, LAW4013, MCS1250, 
MCS2200, MCS2201, MCS2260, MCS3301,  MCS3380, MCS4403, MCS4481, 
MGT3203, MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348, STA1003 

บาย 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 

 
 
 

ส. 17 มิ.ย. 60 

เชา ECO1102, ENG2002, HIS1201, HPR1001, HRM3207, LAW2002, LAW3004, 
LAW3012, LAW3015, LAW3038, LAW4009, LAW4011, MCS1300, MCS1350, 
MCS3300, MGT3205, MGT3403, MKT2101, PHI1000, PHI1003, POL3300, 
POL3316, POL3330, SOC2091                                            

บาย 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 

 
 
 

อา. 18 มิ.ย. 60 

เชา ACC1102, ANT3057, APR3107, LAW1002, LAW2005, LAW2006, LAW2012, 
LAW3011, LAW4005, LAW4017, MCS3100, MCS3151, MCS3204, MCS3208, 
MCS4151, MGT2201,MTH1003, MTH1103, POL3302, POL3311, POL4310, 
SOC1003    

บาย ENG1001, LAW2013, LAW2015, LAW3006, LAW3007, LAW3054, LAW4002, 
LAW4007, MCS1101, MCS1151, MCS2460, MCS3205, MCS3400, MGT1001, 
MGT2202, MGT4004,POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, SOC2033, 
THA1002    

*หมายเหตุ   ใหนักศึกษาดูหลักสูตร และแผนกําหนดการศึกษาในปท่ีสมัครเขาศึกษา 
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การบอกเลิกกระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาสวนภูมภิาค 
 

หลักเกณฑการบอกเลิกกระบวนวิชา 
1. เปนกระบวนวิชาท่ีนักศึกษายังไมรูผลสอบของภาคท่ีผานมา  เม่ือลงทะเบียนเรียนซํ้าไวใน 

ภาคถัดไป  แลวมารูผลสอบภายหลังวาสอบผาน 
2. นักศึกษาตองดําเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีลงซํ้าไว  ตามขอ 1  กอนการสอบกระบวนวิชาท่ีตอง 

การบอกเลิก ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าไวนั้น  
2.1 นักศึกษาท่ีสอบผานในภาค 1 ลงทะเบียนเรียนซํ้าไวในภาค 2 ของปการศึกษาเดียวกัน  

สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีลงซํ้าไวในภาค 2 ได กอนการสอบวิชานั้น ๆ 
2.2 นักศึกษาท่ีสอบผานในภาค 2 ลงทะเบียนเรียนซํ้าไวในภาคฤดูรอนของปการศึกษาเดียวกัน 

หรือลงไวในภาค 1 ของปการศึกษาถัดไป สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีลงซํ้าไวในภาคฤดูรอนของ 
ปการศึกษาเดียวกันนั้น หรือภาค 1 ในปการศึกษาถัดไปได  กอนการสอบวิชานั้น ๆ 

2.3 นักศึกษาท่ีสอบผานในภาคฤดูรอน  ลงทะเบียนเรียนซํ้าไวในภาค 1 ปการศึกษาถัดไป  
สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีลงซํ้าไวในภาค 1 ในปการศึกษาถัดไปได กอนการสอบวิชานั้น ๆ 
 
หลักฐานและข้ันตอนการบอกเลิกกระบวนวิชา 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะบอกเลิกกระบวนวิชา ตองมีหลักฐานประกอบการบอกเลิก 
กระบวนวิชาดังนี้ 

1. แบบใบคํารองขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษสําหรับนักศึกษาสวนภูมิภาค (ม.ร.50/1)  
     ซ่ึงมีอยูในคูมือการลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน กรอกขอความ พรอมลงนาม  
2. สําเนาใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ภาคท่ีสอบผาน 1 ฉบับ 
3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของภาคท่ีลงซํ้าไวพรอมสําเนา 1 ฉบับ (ถายสําเนาไวเขาสอบ 1 ฉบับ) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา และลงนามสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ 
5. ซองจดหมายติดแสตมป เขียนท่ีอยูจาหนาซองถึงตัวนักศึกษาเองใหชัดเจน เพ่ือสงเอกสารท่ี 
     ดําเนินการแลวคืนใหนักศึกษา 
6. นําเอกสารขอ 1-5 ใสซอง สงถึง  
        หัวหนาหนวยบอกเลิก-เพ่ิมกระบวนวิชา  
          อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
         หัวหมาก  บางกะป  กรุงเทพฯ 10240 

*ขอบอกเลิกกระบวนวิชาและรับเงินคืน นักศึกษาตองกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอํานาจ 
พรอมพยานผูมอบอํานาจ ซ่ึงอยูดานหลังของคํารอง แลวสงกลับคืนงานบอกเลิก-เพ่ิมกระบวนวิชา* 
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ใบคํารองมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาสวนภูมิภาค 
 

            วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ................... 
เรื่อง   ขอรับเงินคืน หรือขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา 
เรียน   ผูอํานวยการ  สวป. 
 ขาพเจา......................................................................…….....รหสัประจําตัวนักศึกษา.................................................... 
อยูบานเลขท่ี......….........หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.................…...........ถนน....................….............ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต......................…….....................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................โทรศพัท....…........................ 
 ดวยขาพเจาเปนนักศึกษาสวนภมูภิาค   ภาค................ปการศึกษา................มีความประสงคจะดาํเนินการดังตอไปน้ี 
ใหนักศึกษาทําเคร่ืองหมาย      หนาขอท่ีมีความประสงคจะดําเนินการ   ขอใดขอหนึ่ง 
     1.   ขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีลงทะเบียนเรียนผดิหลักสตูร หรือลงทะเบียนเรียนซ้ํากับกระบวนวิชาท่ีเทียบโอนได ดังน้ี 
   บอกเลิกกระบวนวิชา.............................................................................................................รวมจํานวน.........หนวยกิต 
   โดยขอสับเปลี่ยนวิชาเปน............................................................................................. แทน รวมจํานวน.........หนวยกิต 
     2.    ขอบอกเลิกและรับเงินคืนกระบวนวิชา............................................................................................................................ 
     3.    ขอบอกเพ่ิมกระบวนวิชา................................................................................................................................................. 
     ชําระเงินเพ่ิม   ขอรับเงินคืน 
   จํานวนหนวยกิต ๆ ละ 50.- บาท                                                           เปนเงิน.................................บาท 
   คาธรรมเนียมการสอบ จํานวน..................วิชา ๆ ละ 60.- บาท                         เปนเงิน.................................บาท 
                                                           รวมเปนเงิน..................................บาท 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงช่ือ)................….................................................................... 
                                           (…………………………………………………………………………) 

ความเห็นของเจาหนาท่ี คําสั่ง 

1.  เรียน ผูอํานวยการ สวป. 2.  อนุมัติใหดําเนินการ 

            เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    

  ใหสับเปลีย่นกระบวนวิชา   ใหสับเปลีย่นกระบวนวิชาตามเสนอ 

  คืนเงิน  จํานวน.............................................บาท   คืนเงิน จํานวน………………….บาท 

    ชําระเงินเพ่ิม  จํานวน...................................บาท (...............................................................................) 

  

ขอปฏิบัติ ใหนักศึกษาแนบและสงเอกสาร ดังน้ี 
   1. กรอกขอความพรอมลงนามในแบบใบคํารองใหครบถวนท้ังดานหนาและดานหลัง 
   2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ม.ร. 18) พรอมสําเนา 1 ฉบับ (และใหถายสําเนาอีก 1 ฉบับ เพ่ือใชเขาสอบ) 
   3. สําเนาหนังสือท่ีคณะแจงลงทะเบียนเรียนซํ้ากับวิชาท่ีเทียบโอนได 1 ฉบับ   
   4. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 1 ฉบับ และรับรองสําเนาถูกตอง 
   5. ซองจดหมายติดแสตมป เขียนท่ีอยูจาหนาซองถึงนักศึกษาใหชัดเจน 
   6. นําเอกสาร ขอ 1-5 ใสซองสงไปยังหัวหนาหนวยบอกเลิก-เพ่ิมกระบวนวิชา ฝายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคารกงไกรลาศ     
       (KLB) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กทม.1024 (หากทานสงเอกสารไมครบถวนจะไมสามารถดําเนินการได) 
** กรณีท่ีตองการเปล่ียนส่ือการสอนเนื่องจากการสับเปล่ียนกระบวนวิชา ใหติดตอ สนง.ประสานสาขาวิทยบริการฯ โทร.02310812 

 

ฝท. 
รับท่ี........…….....……..... 
วันท่ี.......…………........... 
เวลา..…………................. 
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หนังสือมอบอํานาจ 

 
 ขาพเจา (ชื่อ- สกุล) .....................................................................รหัสประจําตัว........…..................................... 
 ที่อยูปจจุบนัเลขที.่................หมูที่........ตรอก/ซอย...................................ตําบล/แขวง..........…….................................... 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณยี....................โทรศัพท.......……........................ 
 ขอมอบหมายอํานาจให.......................................................................................................................................
ตําแหนง.................…….......................ฝายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ 
ประเมินผล  ในการดําเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา และขอรับเงินคืน จํานวน.........................บาท(......................................)  
แทนขาพเจา และการใดที่รับมอบอํานาจไดกระทําการไป ใหถือวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเอง 
 พรอมนี้ ขาพเจาไดมอบ สําเนาบัตรประจาํตัวนักศึกษาซึ่งรับรองสาํเนาถูกตองและใบเสร็จรับเงิน

ลงทะเบียนเรียนตนฉบับ ภาค................./.................มาพรอมนี้ 
 
    (ลงนาม)...................................................ผูมอบอํานาจ 
     (..................................................) 
 
    (ลงนาม)..................................................พยานผูมอบอํานาจ 
     (.................................................) 
 
    (ลงนาม).................................................ผูรับมอบอํานาจ 
     (................................................) 
 
    (ลงนาม)................................................พยานผูรับมอบอํานาจ 
     (................................................) 
 
 

โปรดระบุ  สาขาท่ีทําการไปรษณียท่ีตองการรับเงิน 
รับไปรษณียธนาณตัิ  ท่ีทําการไปรษณีย.............................. 
รหสัไปรษณีย.์........................................ 
 

หนวยบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา 
ตู ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง 
กรุงเทพฯ 10241 
โทร. 02-3108616 
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                                                              ใบสั่งสื่อการสอน 
     สํานักวิทยบริการ                                         

                                                    ประจําภาคการศึกษา........../................. 
รายละเอียดการสั่งสื่อการสอน 
1.สําหรับนักศึกษาใหม ชําระคาสื่อการสอนพรอมคาลงทะเบียนเรียน 
2.สําหรับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนไปใหปฏิบัติดังนี้ 
    2.1 คาสื่อการสอนกระบวนวิชาละ 100 บาท 
    2.2 ธนาณัติคาสื่อการสอนแยกตางหากจากธนาณตัิคาลงทะเบียนเรียน 
    2.3 ธนาณัติสั่งจายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    2.4 นําธนาณัติใสซอง จาหนาถึง   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
     สํานักวิทยบริการ ตูปณ.1084 ปณฝ.รามคําแหง 
                                                            กรุงเทพมหานคร 10241 (โทร.02-3108120) 
ใหนักศึกษาเขียนรหสัวิชาท่ีนักศึกษาตองการสั่งซื้อสื่อการสอนใหถูกตอง 

   กระบวนวิชา         

                                                             เฉพาะเจาหนาท่ีเทานั้น 
ตํารา         

เอกสาร         
ซีด ี         

1. ใหนักศึกษาเขียนชื่อ-ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถ ติดตอได ใหชัดเจน ครบถวน ถูกตอง “มิเชนนั้นอาจไมไดรับตํารา”   
2. ท่ีอยู ท่ีนักศึกษาแจง “ควรเปนท่ีอยูท่ีมีผูรับพัสดุ” 
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูใหม  ใหนักศึกษาแจงมายังสํานกัวิทยบริการ  
4. นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารขอมูลทาง www.ru.ac.th/oas 

หัสประจําตัวนักศึกษา........................................................... 
รหัสศูนยสอบ(............) 
ช่ือ-นามสกุล........................................................................... 
บานเลขท่ี...............................ถนน  ....................................... 
หมูท่ี ........................ ...ตําบล................................................. 
อําเภอ............................... จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท.................................... 

รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................................. 
รหัสศูนยสอบ(...........) 
ช่ือ-นามสกุล.................................................................................... 
บานเลขท่ี...........................  ถนน .................................................... 
หมูท่ี...........................ตาํบล............................................................ 
อําเภอ.................................. จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท........................................... 

 
รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................................... 
รหัสศูนยสอบ(............) 
ช่ือ-นามสกุล............................................................................ 
บานเลขท่ี............................  ถนน ......................................... 
หมูท่ี...............................ตําบล................................................ 
อําเภอ................................ จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย.......................โทรศพัท...................................... 

 
รหัสประจําตัวนักศึกษา.................................................................... 
รหัสศูนยสอบ(............) 
ช่ือ-นามสกุล...................................................................................... 
บานเลขท่ี............................ ถนน.....................................................  
หมูท่ี.......................ตําบล.................................................................. 
อําเภอ................................... จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท............................................ 

 

นักศึกษาใหม 
นักศึกษาเกา 
สั่งซื้อทางไปรษณีย 

สวนนี้เฉพาะเจาหนาท่ีเทานั้น 
สาขาวิทยบริการจังหวัด.............................. 
วันท่ีชําระเงิน 
ลําดับท่ี 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
ช่ือ-สกุล 
คณะ 
 

รับใบสั่งซื้อวันท่ี............/............../.............. 
ผูจัดชุดสื่อการสอน...................................... 
ผูตรวจทาน/ผูบรรจุ..................................... 
สงของออกวันท่ี............../................/................. 
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สถานที่สอบไลศูนยสอบสวนภูมิภาค 

รหัสศูนยสอบ / จังหวัด สถานท่ีสอบ หมายเลขโทรศัพท 

01  เชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (TA) (053) 140244 – 6  

  ร.ร.พุทธิโศภน (PT) (053) 277609 

02  เชียงราย ร.ร.ดํารงราษฎรสงเคราะห (DS) (053) 711450, 711470 

03  แพร ร.ร.นารีรัตน (NR) (054) 511124, 522263 

04  พิษณุโลก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (PR) (055) 322685  

05  นครสวรรค ร.ร.นครสวรรค (NW) (056) 226014, 211151 

06  อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ED) (042) 246690 

07  นครพนม ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา (NS) (042) 571254 

08  ขอนแกน สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแกน (RK) (043) 306106 - 7 

09  สุรินทร ร.ร.สิรินธร (ST) (044) 511189 

10  นครราชสีมา ร.ร.สุขานารี (SN) (044) 242365 

11  รอยเอ็ด ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด (PC) (043) 513900, 515204 

12  อุบลราชธานี ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช (BJ) 
(045) 240684-5 ตอ 
142 

13  สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย (KS) (035) 511125 

14  ราชบุรี ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห (RB) (032) 337039 

15  จันทบุรี ร.ร.ศรียานุสรณ (SS) (039) 311225, 350225 

16  ประจวบคีรีขันธ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย (PW) (032) 611103, 602164 

17  สุราษฎรธาน ี ร.ร.สุราษฎรพิทยา (SR) (077) 272104 

18  นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (NT) (075) 356062 

19  ตรัง ร.ร.สภาราชินี (SP) (075) 218792, 210792 

20  สงขลา ร.ร.วรนารีเฉลมิ (VC) (074) 314415, 311258 

21  เพชรบูรณ สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ (NSB) (056) 718333, 718334 

22  ปราจีนบรุี สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี (PB) (037) 454096 
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รหัสศูนยสอบ / จังหวัด สถานท่ีสอบ หมายเลขโทรศัพท 

23  อุทัยธานี สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (UT) (056) 980567-9 

24  อํานาจเจริญ สาขาวิทยบริการฯ จ.อํานาจเจริญ (AM) (045) 523515, 525961 

25  ชุมพร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา (SD) (077) 511014 

26  สุโขทัย   สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (SU) (055) 615346 

27  ศรีสะเกษ ร.ร.สตรีสิริเกศ (SK) (045) 612868 

28  ลพบุรี ร.ร.เทศบาล4 ระบบสาธิต       

  เทศบาลเมืองลพบุรี (DL) (036) 412525 

29  หนองบัวลําภ ู ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร (NP) (042) 312547 

30  นครปฐม ร.ร.นายรอยตํารวจ (PA) (034) 325347 

32  ชัยภูมิ ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร (CK)           (044) 851164 

33  สกลนคร ร.ร.มัธยมวานรนิวาส (WN) (042) 791664 

34  บุรีรัมย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย (BT) (044) 611079 

35  สระแกว ร.ร.เทศบาลบานกิโลสอง (KL) (037) 231711 

36  กาญจนบรุี ร.ร.บอพลอยรัชดาภิเษก (BC) (034) 581235 

37  นาน วิทยาลัยเทคนิคนาน (TN) (054) 710962 ตอ 302 

38  อุตรดิตถ ร.ร.อุตรดิตถดรุณี (UN) (055) 411105  

39  พังงา ร.ร.ทายเหมืองวิทยา (TW)     (076) 484956 

40  เลย ร.ร.เทศบาล5 บานหนองผักกาม (TB) (042) 812385 
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นักศึกษาภูมิภาค มีปญหาสอบถาม 
1. เรื่องการลงทะเบียนเรียน 
   02 3108610 , 02 3108616 

2. เรื่องการยายคณะและบัตรประจําตัวนักศึกษา 
    02 3108605 – 6 

3. เรื่องสั่งสื่อการสอน  
02 3108120 

4. เรื่องการสมัครเขาเปนนักศึกษา 
   02 3108624 

5. เรื่องสถานท่ีสอบ  
   02 3108611 

6. เรื่องผลการสอบ  
    02 3108603 

7. เรื่องหนังสือพิมพขาวรามคําแหง 
   02 3108045 – 7  

8. สาขาวิทยบริการฯ จ.แพร 
    054 520580      

9. สาขาวิทยบริการฯ จ.นครพนม 
   042 571409 

10.สาขาวิทยบริการฯ จ.อํานาจเจริญ 
    045 523515 – 6  

11.สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี 
    037 454096 

12.สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธาน ี
    056 980567 – 9  

13.สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช 
    075 378660 – 1, 075 378668 

14.สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย 
    055 615346      

15.สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแกน 
    043 274250 – 4  

16.สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง 
    075 501199      

17.สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ 
    045 826067 – 8  

18.สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา 
    044 249900 

19.สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี 
    036 414053 

20.สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ 
    056 718333 – 4  

21.สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ 
    044 056061 – 3  

22.สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรรีัมย 
    044 658052 

23.สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลําภ ู
    042 315952 – 9  

24.สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงใหม 
    053 226330 

25.สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย 
    053 152082 

26.สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี 
    034 581009 

27.สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร 
    044 558918 – 9  

28.สาขาวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี 
    042 219983 – 4  

29.สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา 
    074 251333 

30.สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา    
    076 428400     

 
 
 
 
 
 



19 

การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
 

หลักเกณฑการยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 
1. ผูมีความประสงคจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะตองเคยลงทะเบียนเรียนมาแลว  

ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ 
2. นักศึกษาตองดําเนินการยายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชากอนเรียนจบครบหลักสูตร ไมนอยกวา  

1 ภาคการศึกษาปกติ 
อัตราคาธรรมเนียมการขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาวิชา 

1. กรณีปกติ  เปนเงิน  200  บาท                  
2. กรณีพิเศษ (หลงัเรียนจบครบหลักสูตร) เปนเงิน 500 บาท 

วิธีดําเนินการยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชามีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขอรับแบบพิมพคําขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาทางไปรษณีย  โดยเขียนจดหมายจาหนาซอง 

ถึง หัวหนาฝายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กทม.10240  พรอมแนบซองเปลาติดแสตมป ราคา 3 บาท จาหนาซอง ชื่อ – สกุล  
ท่ีอยูของตนเองใหชัดเจน หรือขอรับท่ีสาขาวิทยบริการฯ ทุกแหง  หรือดาวนโหลดคําขอไดท่ี 
http://Regis.ru.ac.th  แลวจัดสงมายังหนวยงานขางตน 
      2.  กรอกแบบคําขอฯ ใหครบถวนชัดเจน จัดสงทางไปรษณีย พรอมแนบเอกสารดังนี้ 
      2.1 สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคลาสุด 
               2.2 คาธรรมเนียมเปนธนาณัติ สั่งจายมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
               2.3 ซองจดหมายจาหนาซองถึงตนเอง พรอมติดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท 
         3.  จัดสงคําขอฯ พรอมเอกสารตามขอ 2.1 – 2.3 ถึงผูรับท่ีอยูตามขอ 1  
** นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะท่ีจะยายได  โดยดําเนินการยายคณะในภายหลัง 
 

เกณโอนยายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากสวนภูมิภาคมาสวนกลาง 
เกณฑการโอนยาย 
1. เปนผูท่ีมีสถานภาพการเปนนักศึกษาไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และปจจุบันยังมีสถานภาพ
การเปนนักศึกษาอยู 
2. นักศึกษาสวนภูมิภาคสามารถโอนยายฯ เขาศึกษาท่ีสวนกลางไดทุกสาขาวิชา หากจะยายคณะ
หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ใหดําเนินการโดยใชรหัสประจําตัวใหมภายหลังการโอนยายฯ แลว 
3. นักศึกษาท่ีใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิตไว จะตองชําระเงินคาเทียบโอนสวนท่ีเหลือใหครบถวน 
4. ใหโอนยายฯ ไดเพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาตองการยายกลับระบบเดิมตองลาออกแลวสมัครใหม
โดยนําหนวยกิตสะสมมาเทียบโอนได ในอัตราคาเทียบโอนหนวยกิตละ 50 บาท 
5. ดําเนินการโอนยายภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีฝายจัดตารางสอนและลงทะเบียน
เรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 

 

 
 
 

http://regis.ru.ac.th/
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การยายศูนยสอบ 
1. การยายศูนยสอบพรอมกับการลงทะเบียนเรียน 

เมื่อมหาวิทยาลัยเปดใหมีการลงทะเบียนเรียนประจําแตละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถแจง 
รหัสศูนยสอบ ลงใน ม.ร.34 (แบบลงทะเบียนเรียน) ซึ่งรหสัศูนยสอบท่ีระบุไวน้ี อาจจะเหมือน หรือแตกตางกันในแตละภาค
การศึกษาก็ได ข้ึนอยูกับความประสงคของนักศึกษาวาจะเขาสอบท่ีศนูยสอบใด เพ่ือไมให 
เกิดปญหา ดังน้ัน ในการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นักศึกษาตองตรวจสอบความถูกตองของช่ือศูนยสอบ ท่ี 
ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ใหตรงกับช่ือศูนยสอบท่ีตองการ เพราะถาศูนยสอบผดิก็จะทําใหเอกสารการสอบ 
ทุกประเภทผิดไปดวย ในกรณีน้ี ใหนักศึกษาขอแจงแกไขใบเสรจ็รับเงินตอเจาหนาท่ี 

2. การยายศูนยสอบหลังการลงทะเบียนเรียน 
ตองดําเนินการกอนถึงกําหนดการสอบไล เปนเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห นักศึกษาท่ีประสงค 

จะยายศูนยสอบหลังจากลงทะเบียนไปแลว นักศึกษาจะตองสงจดหมายแจงความประสงคขอยายศูนยสอบ 
พรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยัง “ฝายจัดสอบ” เพ่ือดําเนินการยายศูนยสอบใหแกนักศึกษา 
      การยายศูนยสอบในกรณีน้ี นักศึกษา จะตองสอบท่ีน่ังเสริม เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดทําขอมูลสําหรับ
สถานท่ีสอบแหงใหมไดทัน และการจัดทําเอกสารการสอบไลทุกประเภท จะจดัตาม 
ขอมูลรหสัศูนยสอบท่ีระบุไวในการลงทะเบียนเรียน แตมหาวิทยาลยัจะมีการแกไขและดําเนินการแจงผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาขอสอบ
และเอกสารการสอบประเภทตาง ๆ ท่ีตองจัดเพ่ิมเติมใหแกนักศึกษา และจัดสงตารางสอบไลรายบุคคลใหมไปใหนักศึกษาทราบ 
หากไมไดรบัตารางสอบไลรายบุคคลฉบับใหม นักศึกษา 
สามารถไปตรวจหาหองสอบไดจากตารางสอบไลรวมประจําศูนยสอบแหงใหม 
      ดังน้ัน ในกรณีท่ีนักศึกษาแจงยายศูนยสอบ และมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู นักศึกษาตองแจง 
ขอแกไขขอมูลท่ีอยูใหถูกตอง มิฉะน้ันนักศึกษาอาจไมไดรบัเอกสารการสอบไลจากมหาวิทยาลัย 

3. การแจงยายศูนยสอบกอนการสอบไล นอยกวา 2 สัปดาห หรือในระหวางการสอบไล 
ในกรณีท่ีนักศึกษาแจงยายศูนยสอบกระช้ันชิด หรือไมไดแจงขอยายศูนยสอบไปยัง ฝายจดัสอบ  

ใหนักศึกษาปฏิบัติ ดังน้ี 
3.1 ใหนักศึกษาไปติดตอผูประสานงานการสอบไลประจําศูนยสอบท่ีนักศึกษาประสงคจะยายไป 

เขาสอบ เพ่ือแจงการยายศูนยสอบดังกลาว 
3.2 นักศึกษาจะตองกรอกแบบฟอรม ม.ร.ศ.10 (แบบขออนุมัติยายศูนยสอบของนักศึกษาสวน 

ภูมิภาค พรอมแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน) 
3.3 นักศึกษาตองตรวจหาหองสอบจากตารางสอบไล ประจําศูนยสอบน้ัน ๆ 
3.4 การเซ็นช่ือเขาสอบ นักศึกษาจะตองเซ็นช่ือในบัญชีเซ็นช่ือเขาสอบท่ีกรรมการคุมสอบ 

ประจําหองสอบไดแทรกช่ือสอบไวให โดยนักศึกษาตองตรวจสอบวา ตรงกับกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวหรือไม 
สําหรับการยายศูนยสอบ ในกรณีท่ี 3 นี้ อาจจะเกิดปญหาได ในกรณีท่ีศูนยสอบซ่ึงนักศึกษายายไป 

เขาสอบ ไมมีการจัดสอบกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาประสงคจะเขาสอบ เพราะไมมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น 
ทําใหไมมีขอสอบของกระบวนวิชาดังกลาวอยูท่ีศูนยนัน้ ๆ ดังนั้น ถาไมมีเหตุจําเปน  
นักศึกษาควรเขาสอบท่ีศูนยสอบซ่ึงระบุไวในใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 
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การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
          สถานภาพการเปนนักศึกษามีกําหนด 8 ป (16 ภาคเรียนปกติ) โดยจะตองลงทะเบียนเรียนตอเน่ือง กันทุกภาคเรียนปกติ 
(ภาค 1 และภาค 2) หากไมไดลงทะเบียนเรียนถือวาขาดสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคน้ัน จะตองชําระคารักษาสถานภาพ 
การเปนนักศึกษาในภาคท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน 
          1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนตอเน่ืองกันได 
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไมตองติดตอมหาวิทยาลยั (ภาคฤดรูอน หากไมลงทะเบียนเรียนไมถือวาขาดสถานภาพนักศึกษา) 
สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2559 และภาค 2/2559 ซึ่งไมไดชําระคารักษาสถานภาพไว ปจจุบันยังไมหมด
สถานภาพนักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูรอน/2559 ได และจะขาดสถานภาพหากไมลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2560 
ระบบคอมพิวเตอรจะตัดรายช่ือออกจากฐานขอมูลนักศึกษา 
          2. การชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคปกติจะตองชําระเงินคารักษา
สถานภาพนักศึกษา ภาคละ 150.- บาท มีวิธีชําระเงินดังน้ี 
   2.1 ชําระนอกชวงการลงทะเบียนเรียน เปนการชําระรายภาคท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนโดยใหเขียนชองรายการ 
คารักษาสถานภาพนักศึกษาของแบบลงทะเบียนเรียน(ม.ร.34) สวนภูมิภาคทางไปรษณียเปนจาํนวนเงิน 150.- บาท (1 ภาค)   
หรือ 300.- บาท (2 ภาค)  ชําระเปนไปรษณียธนาณัติ   สั่งจายม.รามคําแหง ปณฝ.รามคําแหง 10241 จาหนาซองถึง  
หัวหนาฝายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป. ช้ัน 6  ม.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10241  
หรือชําระท่ีสาขาวิทยบริการฯทุกแหงในวันเวลาราชการ 

2.2 ชําระเงินพรอมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน/2559 ท้ังทาง Internet ทางไปรษณีย  และท่ี 
สาขาวิทยบริการฯ 

การขอสอบซํ้าซอน 
คุณสมบัติ 
 1. เปนผูท่ีขอจบการศึกษาในภาคน้ี โดยเหลือกระบวนวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 30 
หนวยกิต และไมนับรวมกระบวนวิชาท่ียังไมทราบผลการสอบท่ีลงทะเบียนเรียนไวกอนภาคน้ี 

  2. กรณีท่ีใชสิทธ์ิเทียบโอนหนวยกิตไวแตยังไมไดชําระเงินคาเทียบโอนสวนท่ีเหลือ ตองชําระใหครบถวนภายใน 
วันท่ีลงทะเบียนเรียนและขอสอบซ้ําซอนท่ีสาขาวิทยบริการฯ หรือทางไปรษณียธนาณตั ิ
หลักเกณฑ 
 1. ขอสอบซ้ําซอนไดสูงสุด 4 กระบวนวิชา ในวัน และคาบเวลาเดียวกัน โดยไมตองเขียนคํารอง 
 2. หากการแจงขอสอบซ้ําซอนไมเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนด จะตัดสิทธ์ิการขอสอบซ้ําซอนออกใหเหลือไมเกิน  
24 หนวยกิต พรอมท้ังมีจดหมายแจงใหนักศึกษาทราบ 
 3. นักศึกษาท่ีขอสอบซ้ําซอนแลว หามยายศูนยสอบโดยเด็ดขาด(มีปญหาการจดัขอสอบ หองสอบซ้ําซอนและ 
คาใชจายของศูนยสอบ) หากมีความจําเปนตองยาย ใหเลือกสอบ 1 วิชาท่ีศูนยสอบใหม 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นักศกึษาท่ีมีรายการลงทะเบียนมากกวา 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาเดียวกันมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินลงทะเบียนเรียน ไมวากรณีใดๆ และจะยึดรายการลงทะเบียนเรียนครั้งลาสุดเทานั้น กรณีท่ี
ตองการเพ่ิมเติม หรือแกไขขอมูล โปรดติดตอ 02 3108626 
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การขอจบการศึกษาของนกัศึกษาสวนภูมภิาค 

1. นักศึกษาท่ีคาดวาจะจบการศึกษาในแตละภาค จะตองกาเคร่ืองหมาย X ในชอง ( )  
หนาขอความขอจบการศึกษาในภาคน้ี ในแบบลงทะเบียนเรียนสวนภูมิภาค (ม.ร.34) หรือ ม.ร.36 หากนักศึกษาไมไดแจงตามท่ี
กําหนดใหแจงฝายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน ภายในวันสุดทายของการสอบ โดยไมตองเสียคาปรับ แตถาพนกําหนดจะตอง
ชําระคาปรับ ภาคเรียนละ 300 บาท 

2. นักศึกษาทราบผลสอบผานทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะแลว ใหเขียนรายละเอียดใน 
คํารองแจงจบครบหลักสตูร นักศกึษาสวนภูมภิาค (หนา 23) สงไปยังคณะท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

3. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิรายช่ือเปนผูสําเร็จการศึกษาแลว สํานักบริการทางวิชาการและ 
ทดสอบประเมินผล จะแจงรายละเอียดการสําเร็จการศึกษา ใหผูสาํเร็จการศึกษาทราบ 

4. หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายช่ือและไดรับแจงรายละเอียดการสําเร็จการศึกษาแลว ให 
ผูสําเร็จการศึกษา ยื่นแบบคําขอหนังสือสําคัญรับรองปรญิญาและข้ึนทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) และแบบยื่นขอ TRANSCRIPT ท่ี
สําเรจ็การศึกษา ของนักศึกษาสวนภูมิภาค (ม.ร.49.1.1) โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

4.1 กรอกแบบยื่นคําขอหนังสือสาํคัญรับรองปริญญาและข้ึนทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) ตาม 
รายละเอียดในแบบฟอรมใหถูกตองครบถวน พรอมแนบหลักฐาน 

4.1.1 ตั๋วแลกเงินไปรษณยีคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต 400 บาท 
4.1.2 ตั๋วแลกเงินไปรษณยีคาหนังสือสําคัญใบรับรองสภามหาวิทยาลยั 20 บาท 
4.1.3 รูปถายสวมครุยปริญญา ม.ร. คณะท่ีสําเร็จการศึกษา ขนาด 4X6 ซ.ม.(2”X2.1/2”) จํานวน 2 รูป 
4.1.4 บัตรประจําตัวนักศึกษา (ฉบับจริง) กรณีบัตรหายใหแนบใบแจงความบัตรหายดวย 
4.1.5 ซองจดหมายติดแสตมป 3 บาท จาหนาซองถึงตนเอง 
4.1.6 นําเอกสารท้ังหมดใสซองตดิแสตมปใหเรียบรอย จาหนาซอง สงถึง 
             หัวหนาฝายหนังสือสําคญั 
  สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
  มหาวิทยาลยัรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10241 

4.2 กรอกแบบยื่นขอ TRANSCRIPT ท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสวนภูมิภาค ตาม 
รายละเอียดในแบบฟอรม ใหถูกตองครบถวน พรอมแนบหลักฐาน 

4.2.1 คาธรรมเนียมการขอใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 70 บาท โดยซื้อตั๋วแลกเงิน หรือ ไปรษณยีธนาณตั ิ
สั่งจายในนาม หัวหนาฝายประมวลและรับรองผลการศึกษา สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง       

4.2.2 นําแบบยื่นขอพรอมคาธรรมเนียมใสซองติดแสตมปใหเรียบรอย จาหนาซองถึง 
      หัวหนาฝายประมวลและรับรองผลการศึกษา 
 สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 มหาวิทยาลยัรามคําแหง หัวหมาก บางกะป 
 กรุงเทพฯ 10241 
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คํารองแจงจบหลักสูตรนกัศึกษาสวนภูมภิาค 

คณะ........................................ 
 

                                                วันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ................ 
 
เรื่อง  แจงจบครบหลักสูตร 
 
เรียน  คณบดีคณะ.............................. 
 
 ขาพเจา................................................................รหัสประจาํตัว.................................................... 

(เขียนคํานําหนานาม ช่ือ – สกุล ตัวบรรจง มียศใหเขียนยศเตม็) 
ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  บานเลขท่ี.........................หมู.............ถนน.........................ตําบล......................... 
อําเภอ.............................................จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย........................... 
โทรศัพท..................................................... 
 ดวยขาพเจาศึกษาในคณะ...............................................สาขาวิชา................................................ 
สอบไลไดครบหลักสตูรช้ันปรญิญาตรีในภาค..................ปการศึกษา...........................ขอใหคณะฯ  
ดําเนินการเสนอรายช่ือเพ่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิตอไป 
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                              (ลงช่ือ)................................................นักศกึษา 
 

หลักฐานประกอบคํารอง                                                  นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา 
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา                                            (   )  จบปกต ิ
2. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 3 ภาคสุดทาย ระบุศูนยสอบ        (   )  8 ปสมัครใหม / หมดสถานภาพ        
   (ภาคท่ีจบและภาคกอนท่ีจะจบการศึกษา)                              (   )  PRE-DEGREE 
3. รูปถาย ขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป                                       (   )  ปริญญาท่ี 2 (ปริญญาแรกจาก ม.รามคําแหง) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                           (   )  เทียบโอนอนุปริญญาจาก ม.รามคําแหง 
5. สําเนาเปลี่ยนช่ือ –สกุล, ยศ (ถามี) ตองดําเนินการเปลีย่น            (   )  เทียบโอนอนุปริญญาตางสถาบัน 
    ใหเรียบรอยกอนยื่นคํารองแจงจบ                                       (   )  เทียบโอนปรญิญาตรีตางสถาบัน 
6. สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร ขอใหสงซองจดหมายจาหนา       (   )  โอน 2 สิทธ์ิ 
   ซองถึงตนเอง พรอมติดแสตมป เพ่ือจะไดแจงผลการขอจบ           (   )  นายรอยตํารวจ 
   หลักสูตรฯ ใหทราบ                                                         (   )  รอคําสั่งแตงตัง้ยศ “วาท่ีรอยตร”ี 
7. สําเนาขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จาก www.ru.ac.th 
 
หมายเหตุ  ใหสงคํารองนี้ไปท่ีคณะท่ีสังกัด 
 
 
 
 
 
 



ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2559 

• ลงทะเบียนเรียนท่ีสาขาวิทยบริการฯ ใหนําคูมือนี้ สมุดลงทะเบียนเรียน(ม.ร.36) แถบรหัสกระบวนวิชา 
และบัตรประจําตัวนักศึกษา ไปดวยทุกครั้ง 

• ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย วันท่ี  10 มี.ค. 2560 - 14 เม.ย. 2560     

• ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET วันท่ี  18 – 26 เม.ย. 2560                   

• ลงทะเบียนเรียนท่ีสาขาวิทยบริการฯ วันท่ี  29  เม.ย.  – 1 พ.ค. 2560   

• กรณีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย จะสงใบเสร็จรับเงินใหนักศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากวันสุดทาย 
     ของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย 

• หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมครบ จะตัด 
กระบวนวิชาสุดทายตามลําดับ 
 

สอบซอมของภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559    

• นักศึกษาจะตองไปลงทะเบียนสอบซอมท่ีสาขาวิทยบริการฯ 23 แหง เทานั้น 
     ในวันท่ี  29 – 30  กรกฎาคม  2560  (ไมรับลงทะเบียนทางไปรษณีย) 
 
-   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  พับครึ่ง-   -   -   -   -   -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

                                    
 สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล                                                            
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แขวงหัวหมาก                                                                              
 เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240                       

   
เรียน                                                                                                                                                                                                                       

                                                    

                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
   ใบอนุญาตเลขท่ี 2 / 2521 
       ไปรษณียรามคาํแหง 

เหตุขัดของท่ีนําจายผูรับไมได 
 
1.จาหนาไมชัดเจน 
2.ไมมีเลขบานตามจาหนา 
3.ไมยอมรับ 
4.ไมมผีูรับตามจาหนา 
5.ไมมารับตามกําหนด 
6.เลิกกิจการ 
7.ยายไมทราบท่ีอยูใหม 
8.อ่ืน ๆ 
 
ลงช่ือ ………………………. 
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