ส่วนที 1
รายละเอียดเกียวกับการสมัครส่วนภูมิภาค
เอกสารทีใช้สมัครทางไปรษณีย์
วิธกี ารสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
เอกสารทีใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
ขันตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อควรทราบเกียวกับคุณวุฒทิ ใช้
ี สมัคร
การจําแนกคุณวุฒขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)
ตัวอย่างคํานําหน้านาม ชือยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)
การเทียบ พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
CODE รหัสสาขาวิชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
การเขียน ชือตัว ชือสกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ใบสังสือการสอน
ตัวอย่างธนาณัตคิ า่ สมัครและการจ่าหน้าซองจดหมายสําหรับผูส้ มัครทางไปรษณีย์
แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน
ใบสมัครสมาชิก“ข่าวรามคําแหง”
ตัวอย่างการระบายระเบียนประวัตนิ ักศึกษา (ม.ร.25)
แบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ชือย่อประเทศ 3 หลัก สําหรับกรอกข้อมูล เชือชาติ และ สัญชาติ
สถานทีรับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ
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เอกสารทีใช้สมัครทางไปรษณี ย ์
(เฉพาะผูไ้ ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต)
(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาส่วนภูมภิ าค (ม.ร.2)
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ 4 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้ มัครระดับปริญญาตรี)
สําเนาวุฒบิ ตั รทีชัดเจน 2 ชุด (ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตร
หรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวนั ทีจบการศึกษา)
6. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิมเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ
6.1 กรณีมกี ารเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สินสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรอง
คํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒกิ ารศึกษาและเย็บติดกันเป็ นชุด (ถ้ามี)
6.2 กรณีผสู้ มัครในหลักสูตรปริญญาตรีทใช้
ี วุฒ ิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็ นข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึนไปด้วยโดยระบุ
จํานวนปีททํี างานให้ชดั เจน
6.3 กรณีใช้คาํ นําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว
7. ส่งธนาณัต ิ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทังสินตาม แบบลงทะเบียนเรียน ฯ
(ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี หน้า 20 รายกระบวนวิชา หน้า 19)
8. ใบสังสือการสอน (หน้า 23)
9. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผูส้ มัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตวั อย่างหน้า 24)
10. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมภิ าค (หน้า 25)
11. ใบสมัครสมาชิก “ข่าวรามคําแหง” (หน้า 27) กรอกข้อความด้วยตัวบรรจง
12. ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษาใหม่ (แผ่นระบายสีมว่ งดูตวั อย่างหน้า 28)
13. แบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ MASTER CARD ติดรูปสีขนาด 1 x 2 นิว ถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน (รายละเอียดและแบบฟอร์มหน้า 29)
14. บัตรประจําตัวนักศึกษาชัวคราวสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ติดรูปขนาด 1 นิว (ดูตวั อย่างหน้า 76)

***หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รบั รองสําเนาถูกต้องและลงชือผู้สมัครกํากับ
ก่อนปิ ดซองนําส่ง กรุณาตรวจเอกสารให้ ครบทุกข้อ

*

2

นักศึกษาทีย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน (กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิ ม)
ให้ดาํ เนิ นการใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตรายกระบวนวิ ชาได้ทีสาขาวิ ทยบริการ ฯ
เท่านันจะใช้เทียบโอนหน่ วยกิ ตทางไปรษณี ยไ์ ม่ได้
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วิ ธีการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีและรายกระบวนวิ ชา
1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ้ปู ระสงค์เรียนและสอบไล่ทีส่วนภูมิภาค มี 2 ประเภท คือ
1.1 สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
สําหรับนักศึกษาชันปริญญาตรี เปิดสอน 4 สาขา คือ
คณะนิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
คณะรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
คณะสือสารมวลชน
สาขาวิชาสือสารมวลชน
1.2 สมัครเข้าเป็ นผู้ศึกษารายกระบวนวิ ชา เพือเตรียมศึกษาระดับปริ ญญาตรี

2. การสมัครและลงทะเบียนเรียน มหาวิ ทยาลัยกําหนดวิ ธีดาํ เนิ นการ 2 ประเภท คือ
2.1 รับสมัครทางไปรษณี ย์ (ไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)
2.1.1 ผูส้ มัครต้องยืนใบสมัครทางไปรษณียเ์ ท่านัน ตังแต่วนั ที 20 มี.ค. 2560 - 23 มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัย
จะเริมจําหน่ายใบสมัครส่วนภูมภิ าคทางไปรษณีย์ ตังแต่วนั ที 20 มี.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2560 สังซือใบสมัครและ
ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจวุฒบิ ตั ร ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ
10241 หรือ ดําเนินการด้วยตนเองที หน่วยรับสมัคร(ส่วนภูมภิ าค) อาคาร สวป. ชัน 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
2.1.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาทีกําหนดในแผนการศึกษาชันปีท ี 1
ภาคเรียนที 1 ของคณะทีผูส้ มัครเลือกเรียนเท่านัน
2.1.3 ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้
ครบถ้วนเป็ นธนาณัตสิ งจ่
ั ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง
2.1.4 การสมัครทางไปรษณี ย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาทีไม่ใช้สิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ตเมือสมัครเป็ น
นักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบทีศูนย์สอบส่วนภูมิภาคเท่านัน (39 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบทีส่วนกลาง
ไม่ได้
2.1.5 เปิ ดรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสาํ หรับผูม้ วี ฒ
ุ จิ บ ชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเปิ ดให้มกี ารสอบในภาคการศึกษานัน และนํากระบวนวิชา
ทีสอบได้นี ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมือมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนในการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาชันปริญญาตรี ทังนีต้อง
ดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครังแรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการเทียบโอนวิชาทีสอบได้
โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราทีมหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 รับสมัครทีสาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ
2.2.1 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทีสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด คือ ปราจีนบุร ี อุทยั ธานี นครศรีธรรมราช
อํานาจเจริญ แพร่ นครพนม สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุร ี นครราชสีมา หนองบัวลําภู ชัยภูม ิ เพชรบูรณ์
บุรรี มั ย์ เชียงราย กาญจนบุร ี เชียงใหม่ สุรนิ ทร์ อุดรธานี พังงา สงขลา รับสมัครผูไ้ ม่ใช้สทิ ธิเทียบโอนและใช้สทิ ธิ
เทียบโอน รวมทังผูท้ เคยศึ
ี กษารายกระบวนวิชา ทีปจั จุบนั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์กําหนดสําหรับผูเ้ ข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2.2.2 กําหนดจําหน่ายใบสมัครทีสาขาวิทยบริการฯ วันที 20 มี.ค. 2560 - 2 ก.ค. 2560 (เว้นวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์) และ รับสมัครทีสาขาวิทยบริการฯ ครังที 1 วันที 2 - 5 มิ.ย. 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ครังที 2 วันที 28 มิ.ย. 2560 - 2 ก.ค. 2560 การสอบจะต้องเข้าสอบในส่วนภูมภิ าคเฉพาะศูนย์สอบทีแจ้งไว้ตอนสมัคร
เท่านัน โดยจัดสอบเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ (ในภาค 1/2560 กําหนดสอบวันที 4 - 5 พ.ย. 2560
และ 11 - 12 พ.ย. 2560)
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เอกสารทีใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิ ทยบริการ ฯ
ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ต่อไปนี
(ใช้กระดาษ ขนาด A 4 ทุกแผ่น)
1. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ ถ่ายเอกสารข้อความชัดเจน 2 ฉบับ ต้องระบุสาเหตุทีออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลักสูตร
หรือสําเร็จการศึกษา และระบุวนั ทีสําเร็จการศึกษา
2. สําหรับผู้ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต ให้สมัครทีสาขาวิ ทยบริ การ ฯ ห้ามสมัครทางไปรษณี ย์
2.1 วุฒ ิ ปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปริญญา , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบันการศึกษาอืน ให้ใช้สาํ เนาวุฒกิ ารศึกษา
จํานวน 4 ฉบับ
2.2 วุฒอิ นุปริญญา หรือ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สาํ เนาปริญญา หรือ สําเนาใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และ
สําเนา Transcript 2 ชุด
2.3 นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่หรือหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สําเนาวุฒกิ ารศึกษาเดิม ทีเคยสมัครเรียนครังแรก
จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript 2 ชุด
2.4 ผูท้ เคยศึ
ี กษาเป็ นรายกระบวนวิชาใช้สําเนาวุฒกิ ารศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึนไป จํานวน 2 ฉบับ และ
สําเนา Transcript 2 ชุด (ดูรายละเอียดหน้า 14)
3. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิมเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ
3.1 กรณีมกี ารเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สินสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับ
จํานวนวุฒกิ ารศึกษาและเย็บติดกันเป็ นชุด (ถ้ามี)
3.2 กรณีผสู้ มัครในหลักสูตรปริญญาตรีทใช้
ี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ
จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึนไปด้วย โดยระบุจาํ นวนปี ททํี างานให้ชดั เจน
3.3 กรณีใช้คาํ นําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 4 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้ มัครระดับปริญญาตรี)
7. ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 2 นิว จํานวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(ม.ร.2 อยูร่ ะหว่างหน้า 22 - 23)
8. ใบสังสือการสอน (หน้า 23)
9. แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ (หน้า 25)
10. ใบสมัครสมาชิก “ข่าวรามคําแหง” (หน้า 27) กรอกข้อความด้วยอักษรตัวบรรจง
11. ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา (แผ่นระบายสีม่วงดูตวั อย่างหน้า 28)
12. แบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ MASTER CARD ติดรูปสีขนาด 2 นิว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
(แบบฟอร์มอยู่หน้า 29)
13. แบบประจําตัวนักศึกษาชัวคราวสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต้องติดรูป 1 นิว (ดูตวั อย่างหน้า 76)

(ไม่อนุญาตให้ใช้สาํ เนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ระดับชันใดๆ
ต้องใช้เอกสารระบุว่า สําเร็จระดับชันใด เช่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักกสูตรการศึกษา
ขันพืนฐาน เป็ นต้น)
นักศึกษาซึงย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน (กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิ ม)
(ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตสมัครทางไปรษณี ยไ์ ม่ได้)
คุณสมบัติ

- เคยเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืน (ระดับปริญญาตรี) แต่ไม่ประสงค์จะเรียนทีสถาบันเดิม
- ต้องลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียงั มีสถานภาพอยู)่ ก่อนมาดําเนินการสมัคร
- การโอนหน่ วยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทคณะกํ
ี
าหนด
เอกสารการสมัคร เอกสารทีใช้สมัคร ตาม ข้อ 1 - 13 ยกเว้นข้อ 2.1 - 2.4 และ 3.2
เอกสารเพิม - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ
- คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
ติ ดต่อสอบถามเพิ มเติ มที ฝ่ ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบตั ร อาคาร สวป. ชัน 3 โทร 02-310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834
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ขันตอนการสมัครผ่านทางอิ นเทอร์เน็ต
คําแนะนํา ผูส้ มัครต้องรับทราบและยอมรับพร้อมทังปฏิบตั ติ ามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรือง การสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมภิ าคผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก่อนดําเนินการสมัคร
ตามขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1

พิมพ์ขอ้ มูลการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ม.ร. 2/I) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูส้ มัครจะได้รบั Username และ Password
เพือใช้ในการเข้าสูร่ ะบบการลงทะเบียนเรียน การชําระเงินและตรวจสอบสถานะการสมัครเป็นนักศึกษา
ขันตอนที 2 การลงทะเบียนเรียนผูส้ มัครต้องเลือกกระบวนวิชาทีเปิ ดสอน ตามหลักสูตรของคณะทีประสงค์จะเข้าศึกษาโดย
ตรวจสอบวันและเวลาสอบ ไม่ให้ซําซ้อนกัน
ขันตอนที 3 ชําระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบํารุงการศึกษา
วิ ธีการชําระเงิน : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธกี ารชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนโดยให้
ผูส้ มัครชําระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)
โดยจะต้องชําระเงินภายใน 3 วันทําการ นับจากวันทีดําเนินการขันตอนที 2 (ลงทะเบียนเรียน) แล้วเสร็จ
ขันตอนที 4 ตรวจสอบสถานะการสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐานการสมัครการรับใบเสร็จรับเงิน
ขันตอนที 5 ส่งสําเนาเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึง “หัวหน้าฝา่ ยรับสมัครและตรวจสอบวุฒบิ ตั ร”
ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241 (ด้านล่างซ้ายของซอง) ระบุคณะทีสมัครหรือสมัครแบบPre-Degree
โดยผูส้ มัครจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณียภ์ ายใน 5 วันทําการ นับจากวันทีดําเนินการขันตอนที 3
(ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบํารุงการศึกษา) แล้วเสร็จ
ประกอบด้วย 5.1 ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมลงชือผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
5.2 สําเนาวุฒบิ ตั รทีถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวนั สําเร็จการศึกษา ถ่ายสําเนาด้านหน้า – ด้านหลัง ให้ชดั เจน จํานวน 2 ฉบับ
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
5.4 สําเนาทะเบียนบ้านทีมี ชือ – นามสกุล ผูส้ มัคร จํานวน 2 ฉบับ
5.5 กรณีเปลียนชือ - นามสกุล คํานําหน้านาม ให้แนบสําเนาใบเปลียนชือ – นามสกุล หรือ เอกสารอืนทีใช้แทน
จํานวน 2 ฉบับ
5.6 กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสําเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีทไม่
ี มใี บสุทธิให้แนบใบรับรอง
การอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบับ
5.7 กรณีผสู้ มัครพิการให้สง่ สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 2 ฉบับ
5.8 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว 1 รูป และ ขนาด 1 นิว 1 รูป เขียนชือ – นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
5.9 ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
5.10 สําเนาใบแจ้งการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์)
5.11 ซองจดหมายขนาดมาตรฐานจ่าหน้าซองถึงตัวผูส้ มัครปิ ดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง

สําเนาเอกสารทุกฉบับที นํามาสมัคร ให้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
ขันตอนที 6

ขันตอนที 7

มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจําตัวนักศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะออกรหัสประจําตัวนักศึกษาให้กรณีตรวจสอบการชําระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว
6.2 มหาวิทยาลัยจะถือการสมัครเป็นโมฆะ กรณีการสมัครขาดคุณสมบัตหิ รือเอกสารไม่ครบถ้วน และจะไม่คนื เงินที
ชําระไว้แล้วทังสิน
6.3 มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th หลังจากได้รบั เอกสารทางไปรษณีย์แล้ว
15 วันทําการ (ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ในขันตอนที 4)
การรับบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
ด้วยตนเอง หลังจาก 60 วันทําการ นับจากวันทีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดให้สนสุ
ิ ดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
7.1 ติดต่อขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ที ธนาคารไทยพาณิชย์ สถานทีตัง ณ จังหวัดทีผูส้ มัครเลือกเป็นศูนย์สอบ
(สามารถดูสถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อได้จาก หน้า 31 - 32)
เอกสารทีใช้ในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา : บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 ฉบับ, หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง)
7.2 หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงินฯ) มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560

5

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ผู้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีต้องมีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติ ดังนี
1. จบหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึนไป (ม.ศ.5,ม.6) หรือ
2. เป็ นข้าราชการซึงมีตําแหน่ งและเงิน เดือน ตังแต่ร ะดับ 2 หรือเทียบเท่าขึนไปและจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึนไป (ม.3, ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) หรือ
3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึงได้ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรือกรรมการสุขาภิบาล
ทังนี ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
5. เป็นผูซ้ งสภามหาวิ
ึ
ทยาลัยได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้รบั เข้าศึกษาได้
* กรณีทมีี คุณวุฒสิ งู กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึนไปจะได้รบั การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตโดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการประจํ
ี
าคณะกําหนด
* สําหรับผู้ทีใช้คุณวุฒิจากต่ างประเทศทุกระดับจะต้ องนําหนังสือรับรองการเที ยบความรู้
จากกระทรวงศึกษาธิ การแล้วแต่กรณี ยืนในวันสมัครด้วย
* กรณีทเป็
ี นนักศึกษาซึงถูกลงโทษทางวินัย ถูกสังลบชือออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์
จะมาสมัครใหม่ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ.2522 ข้อ 11
(อ่านรายอะเอียดเพิ มเติ ม ส่วนที 4 ภาคผนวก)

สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชาเพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
2. เป็ นพนักงานของหน่วยงานเอกชนทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นสมควร หรือ
3. เป็ นบุคคลทีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ จบมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึนไป
* หลักฐานการสมัครเหมือนข้อความหน้า 4 ยกเว้นข้อ 2 ,ข้อ 3.2 และข้อ 6
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ข้อควรทราบเกียวกับคุณวุฒิทีใช้สมัคร
หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒติ อ้ งเป็นวุฒทิ กระทรวงศึ
ี
กษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยฐานะ
และต้องระบุวนั สําเร็จการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
1. วุฒ ิ ม.6 หรือเทียบเท่า ให้ถ่ายสําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒ ิ (ร.บ.1 หรือ ปพ.1 ) หรือ
ประกาศนียบัตร จํานวน 2 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องระบุวนั สําเร็จการศึกษาด้วย)
2. วุฒ ิ ปกศ.สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีขนไปจาก
ึ
สถาบันการศึกษาอืน ให้ถ่ายสําเนาวุฒกิ ารศึกษา จํานวน 4 ฉบับ
3. วุฒอิ นุ ปริญญาหรือปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้ถ่ายสําเนาอนุ ปริญญา หรือ
ใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 2 ฉบับ เพือใช้ในการเทียบโอนหน่ วยกิต หรือ
ใช้ Transcript ทีจบการศึกษาเป็นหลักฐานการสมัครอย่างเดียว ให้ถ่ายสําเนา 4 ฉบับ
4. นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่หรือนักศึกษาทีหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปกติ) และขอใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต ต้องถ่ายสําเนาวุฒิการศึกษาเดิมเหมือนสมัคร
ครังแรก โดยนําหลักฐานยืนใหม่จาํ นวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript (ไม่จบ) อีก 2 ฉบับ
5. กรณีใช้วฒ
ุ กิ ารศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับ
หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึนไป รับรองการเป็นข้าราชการตังแต่ระดับ 2 ขึนไป หรือเป็น หรือเคยเป็นข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึงได้ปฏิบตั งิ านมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็น หรือเคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา กทม. (หรือกรรมการสุขาภิบาล) กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯลฯ ถ่ายสําเนาวุฒกิ ารศึกษา
และหนังสือรับรองอย่างละ 2 ฉบับ
6. กรณีชอื - นามสกุล คํานําหน้านาม วัน เดือน ปีเกิด ในวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน
ให้แนบเอกสารแสดงการเปลียนแปลง เช่น ใบเปลียนชือ - นามสกุล ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
เย็บติ ดกับสําเนาวุฒิการศึกษาทุกฉบับ มิฉะนันจะไม่รบั สมัครเพราะถือว่ามิใช่บุคคลคนเดียวกัน
7. กรณีเป็นวุฒติ า่ งประเทศทุกระดับจะต้องมีสาํ เนาใบเทียบระดับความรูเ้ ย็บติดกับสําเนาวุฒิบตั ร
จํานวน 2 ฉบับ และให้เขียนทีอยูข่ องสถานศึกษาทีออกวุฒิการศึกษานัน ไว้ดา้ นหลังแผ่นวุฒิการศึกษา
ทียืนนันด้วย

ถ้าเอกสารไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ข้างต้น หากตรวจพบในภายหลัง
จะดําเนิ นการถอนสถานภาพนักศึกษา และให้ผลสอบทีผ่านมาเป็ นโมฆะ
สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใช้ขนาดกระดาษ A4
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การจําแนกคุณวุฒิของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
1. วุฒิทีเทียบเท่าปริ ญญา (ใช้สิทธิ สมัครประเภทเทียบโอนหน่ วยกิ ตได้)
(1) ปริญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ปริญญาทุกสาขาวิชา ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันการศึกษาทังของรัฐและเอกชนซึงทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
(2) ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีเชือถือได้
(3) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาลกรมตํารวจ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนสู
ั ง พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ. 5 หลักสูตร 4 ปี
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
- วิทยาลัยพยาบาลชลบุร ี
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุ โลก
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- วิทยาลัยพยาบาลราชบุร ี
- วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
- วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
(5) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.8 หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)
(6) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์พนความรู
ื
เ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร 4 ปี
จากวิทยาลัยพยาบาลเกือการุณย์ (พ.ศ. 2526 เป็ นต้นไป)
(7) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร 4 ปี จาก
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
(8) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ ทหารอากาศ
(9) ประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ สาขาวิชาเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า
(10) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสูง (ปทส.)
(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทียวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด (ปจั จุบนั วิทยาลัยนานาชาติซลิ เลอร์ - แสตมฟอร์ด)
(12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนือง 2 ปี ) จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(13) หลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ (พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป)
(14) เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)
(15) ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต
2. วุฒิทีเทียบเท่าอนุปริ ญญา (ใช้สิทธิ สมัครประเภทเทียบโอนหน่ วยกิ ตได้)
(1) อนุ ปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาทังของรัฐและเอกชน
ซึงทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
(2) อนุ ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีเชือถือได้
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) แผนกต่างๆ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
(5) ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม (ป.ม.)
(6) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสูง (ป.กศ. ชันสูง)
(7) ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม (วิชาชุด) หรือพิเศษมัธยม (พ.ม.) (พืนความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3)
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชันสูงปี ที 2
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วุฒิทีเทียบเท่าอนุปริ ญญา (ต่อ)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม การช่าง (ป.ม.ช.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมการเรือน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการป่าไม้ (บางหลักสูตร)
ประกาศนียบัตรวิชาการชลประทาน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาครูพยาบาล
ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษมัธยมช่าง (พ.ม.ช.)
ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรูเ้ ดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุ โลก
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปี จากสถาบัน
การศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ (16)
ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรูเ้ ดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 4 ปี จาก
วิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2518)
ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปี จาก
วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวิทยาลัยพยาบาลเกือการุณย์ (พ.ศ. 2521-2526)
ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรู้ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก
ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรู้ ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร
3 1/2 ปี จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือ
ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2492-2520)
ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมทีดิน
ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เฉพาะผูม้ พี นความรู
ื
ม้ ธั ยมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ จากโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธราณสุข (พนักงานอนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรชันสูงวิชาพยาบาลและอนามัย (ม.ศ.5 + 3 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลจิตเวชและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีธญ
ั ญา กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขและหลักสูตรซึงผูส้ าํ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที 5 (ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษา
ปี ที 6 (ม.6) มีระยะศึกษา 2 ปี รวม 7 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
2. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
3. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. หลักสูตรเจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. หลักสูตรเจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
6. หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น คณะแพทยศาสตร์
7. หลักสูตรช่างอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วุฒิทีเทียบเท่าอนุปริ ญญา (ต่อ)
(29)

จากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรวิชาบํารุงรักษาอากาศยาน Aircraft Maintenance (AM)
2. หลักสูตรวิชาบํารุงรักษาเครืองสือสาร Communication Maintenance (CM)
3. หลักสูตรบํารุงรักษาเครืองวัดประกอบการบิน Aircarft Maintenance - Aircarft Instruments
4. หลักสูตรวิชาช่างเครืองวัดประกอบการบิน (Civil Avition Traning Center ) พ.ศ. 2546
นอกนันตํากว่าอนุปริญญา
5. หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน Aircraft Technology (AT) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(30) จากโรงเรียนจ่าอากาศ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537)
2. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหลักสูตร 2 ปี
(31) จากกรมแพทย์ทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
(32) ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทียวชันสูงของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและ
การท่องเทียว (สวท.)
(33) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(34) ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
(35) ประกาศนียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547
(36) ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวทิ ยาคลินิก) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
(37) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงเวชกิจฉุ กเฉิน โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
3. วุฒิหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานเที ยบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ ประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) และสูงกว่า แต่ตากว่
ํ าอนุปริญญา
(1) ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชันสูงทุกแผนก
(2) ประกาศนียบัตร ประโยคการเรือนชันสูง
(3) ประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหลักสูตร 3 ปี ทุกแผนก
(4) ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร 2 ปี
(5) ประกาศนียบัตรจ่าอากาศ (ช่างเครืองชันหนึง) หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
(6) ประกาศนียบัตร เตรียมปี ที 2 แผนกต่างๆ ดังนี
- เตรียมปริญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เตรียมปี ที 2 จากโรงเรียนเตรียมนายเรือ
- เตรียมปี ที 2 จากโรงเรียนเตรียมนายร้อย
- เตรียมปี ที 2 จากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เตรียมปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
(7) ประกาศนียบัตรประโยคศิลปศึกษาชันกลาง หรือ ชันปี ที 3 จากโรงเรียนช่างศิลป กรมศิลปากร
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชันกลางปีท ี 3
(9) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.8 วิสามัญ) แผนกต่างๆ ดังนี
- แผนกพณิชยการ - แผนกการเรือน
- แผนกช่างกล - แผนกภาษา - แผนกช่างสตรี
(10) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร หลักสูตร 3 ปี
(11) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลหลักสูตร 3,4 ปี (และมีพนความรู
ื
้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3) จาก โรงเรียนพยาบาล
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(12) วุฒเิ ดิม ม.6 (เดิม) + ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ (3 ปี ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(13) ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก
(14) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (หลักสูตร 3 ปี)
(15) ประกาศนียบัตรวิชาสือสารประเภทอีเลคโทรนิคส์ (หลักสูตร 3 ปี )
(16) ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) และมีพนฐานความรู
ื
้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
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วุฒิทีเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

(36)

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษประถม (พ.ป.) และมีพนฐานความรู
ื
้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมกสิกรรม (เกณฑ์อนุมตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมสามัญ (ตัวประโยคตังแต่ พ.ศ. 2472 เป็ นต้นมา)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ปปช.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล (ประกาศนียบัตรครูอนุ บาลใหม่) หลักสูตร 3 ปี
ประกาศนียบัตรพลศึกษาโท (ตามหลักสูตร พ.ศ. 2493)
ประโยคครูประถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)
ประกาศนียบัตร International Baccalaureate หลักสูตร 2 ปี
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ตัวประโยค)
ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
ประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ของโรงเรียนจ่าพยาบาล พืนความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ
ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าสือสาร พืนความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
(พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)
เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)
เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณ์ในการสอนวิชาปริยตั ธิ รรม แผนกธรรมหรือ แผนกบาลี
หรือในโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเวลาสอน ไม่น้อยกว่า 300 ชัวโมง
โดยให้กรมการศาสนาเป็นผูร้ บั รองประสบการณ์และกรมวิชาการเป็ นผูอ้ อกใบเทียบความรูใ้ ห้
ประกาศนียบัตร มัชฌิมาอภิธรรมมิกะเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2539 ยกเว้น หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2537 เทียบความรูเ้ ท่ากับอนุปริญญา และหลักสูตร ปี 2545
หลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรวิชาเครืองวัดประกอบการบิน Aircraft Instruments (AI)
2. หลักสูตรควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Control (ATC)
3. หลักสูตรวิชาสือสารการบิน Communication Operations (CO)
หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาเซลล์วทิ ยา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน ( เวชสถิต ิ )
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิคลีนิก
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา ( เวชสาธิต )
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวทิ ยา
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหลักสูตร 1 ปี
หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ (รับผูจ้ บ ม.ศ.5 หรือ ม.6 ปจั จุบนั เข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปี)
หลักสูตรการดุรยิ างค์ตอนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
หลักสูตรการดุรยิ างค์ตอนปลาย ชันปี ที 6 จาก ร.ร.ดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. 2536
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วุฒิทีเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
(43) โรงเรียนสมาคมไทย - ญีปุน่ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(44) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั ประกาศนียบัตร
Mississippi High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Mississippi Commuity College
Board, Mississippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)
(45) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั
ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of
Education และใบเเสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Test)
(46) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั ประกาศนียบัตร
High School Equivalency Credential ดําเนินการในนามของ Government of the District of Columbia
Office of the State Superintendent of Education และใบเเสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)
(47) วุฒจิ ากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
1. โรงเรียนร่วมฤดีวเิ ทศศึกษา
16. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่
(Ruamrudee International School)
New Sathorn International School)
2. โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
17. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนต์รามคําแหง
(International School Bangkok)
(Ramkhamhaeng Advent International School)
3. โรงเรียนบางกอกพัฒนา
18. โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น เเมรี
(Bangkok Patana School)
(Saint John Mary International School)
4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
19. โรงเรียนนานาชาติควิ .เอส.ไอ ภูเก็ต
(Chiangmai International School)
(Q.S.I International Schoolof Phuket)
5. โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
20. โรงเรียนนานาชาติสยาม
(Ekamai International School)
(Siam International School)
6. โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น
21. โรงเรียนมหาไถ่วเิ ทศศึกษา
(Saint John’s International School)
(Redeemer International School)
7. โรงเรียนนานาชาตินิสท์

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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(Nist International School)
(โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย เดิม)
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
(International Community School)
โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
(International School Eastern Seaboard)
โรงเรียนนานาชาติไทย - อเมริกนั
(Thai - American International School)
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่น (เขาใหญ่)
(St.Stephen’s International School)
(Khao Yai) (โรงเรียนนานาชาติจกั วาล เดิม)
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
(Thai-Chainese International School)
โรงเรียนนานาชาติดลั ลิช
(Dulwich International School)
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
(Nakorn Payap International School)
โรงเรียนนานาชาตินีวา
(Niva International School)

22. โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส

(KIS International School)
(โรงเรียนนานาชาติคซิ อินเตอร์เนชันเนล เดิม)
23. โรงเรียนนานาชาติลานนา
(Lanna International School)
24. โรงเรียนานาชาติอเมริกนั แปซิฟิก
(American Pacific International School)
(โรงเรียนนานาชาติเอกปญั ญา เดิม)
25. โรงเรียนดิอเมริกนั สคูลออฟเเบงค๊อก
(The American School of Bangkok)
(โรงเรียนนานาชาติดษิ ยะคริน เดิม)
26. โรงเรียนนานาชาติเกรซ
(Grace International School)
27. โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
(Concordian International School)
28. โรงเรียนประชาคมนานาชาติบางนา
(International Community School Bangna)
29. โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ
(Lycee Francais International de Bangkok)
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วุฒิทีเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
30. โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
(Bangkok Christian International School)
(โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เดิม)
31. โรงเรียนนานาชาติทรีนิต ี
(Trinity International School)
32. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
(Christian German Chiengmai School)
33. โรงเรียนนานาชาติรเี จ้นท์ พัทยา
(Regents International School Pattaya)
(โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เดิม)
(โรงเรียนนานาชาติรวมบัณฑิต เดิม)
34. โรงเรียนนานาชาติบริตชิ ภูเก็ต
(British International school, Phuket)
35. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์
อินเตอร์แนชชันแนล สคูล
(Prem Tinsulanonda International School)
36. โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ
(Modern International School, Bangkok)
37. โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเชีย
(Pan-Asia International School)
38. โรงเรียนบางกอกเเอ๊ดเวนต์
(ฺBangkok Advant School)
39. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เเอนดรูวส์ กรุงเทพฯ
(St. Andrews International School Bangkok)
40. โรงเรียนนานาชาติบริตชิ โคลัมเบีย
(ฺBritish Columbia International School)

41. โรงเรียนอินเตอร์เนชันเเนลเกวลี (หทัยราษฎร์)
(Kevalee International School)
42. โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส-ออนนุช
(Wells International School On Nut Campus)
43. โรงเรียนนานาชาติโจซูอกิ นั กรุงเทพฯ
(Josuikan Bangkok International School)
44. โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์
(St. Stephen’s International School)
45. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีส กรุงเทพ
(Bangkok Adventist International School)
46. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีสมิชชัน
(Adventist International Mission School)
47. โรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพ
(Bangkok Grace International School)
48. โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน์
(Keerapat International School)
49. โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ
(Korean International School of Bangkok)
50. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์-กรุงเทพ
(The Regent’s School Bangkok)
51. โรงเรียนนานาชาติเเคลิฟอร์เนีย เพรพ
(Califonia Prep. International School)
52. โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย
(Chiang Rai International Christian School)

ประกาศนียบัตรซึงเทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายทีต้องมีพนความรู
ื
เ้ ดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 นอกจาก
คุณวุฒทิ กล่
ี าวมาแล้ว ต้องมีใบเทียบความรูจ้ ากกระทรวงศึกษาธิการไปแสดงด้วย
4. วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3
หรือ ม.6 เดิ ม)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
(ประโยคอาชีวศึกษาชันกลาง หลักสูตร 3 ปี)
ประโยคประถมอาชีพช่างเขียน
ประโยคครูจกั สานเอก
ประโยคประถมพณิชยการ
เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)
ประโยคมัธยมต้นอาชีพ แผนกช่างตัดเสือ
เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3)
นาฏศิลป์ชนต้
ั น
ประโยคการเรือนชันต้น
ประโยคครูพลศึกษา ตรี โท หรือเอก
ตัวประโยคสําหรับรุ่นทีกําหนดพืนความรูเ้ ดิม
สอบไล่ได้ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 2 (ม.5 เดิม)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

ประโยคครูพลศึกษาเอกตัวประโยคสําหรับรุน่ ทีกําหนดพืน
ความรูเ้ ดิมสอบไล่ได้ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 7 (ม.3 เดิม)
ประโยคครูมลู สามัญ
(ตัวประโยคตังแต่ พ.ศ. 2479 เป็ นต้นมา)
ประโยคครูมลู สามัญ (วิชาชุด) หรือครูพเิ ศษประถม
ประโยคครูพลศึกษาเอก
(เกณฑ์อนุมตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
ประโยคครูวาดเขียนเอก (เกณฑ์อนุมตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
หลักสูตรนักเรียนพลดุรยิ างค์ทหารบก
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารบก พ.ศ. 2536
ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)
หลักสูตรนักเรียนพลดุรยิ างค์ทหารเรือ
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารเรือ ชันปีที 3
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กรณี คณ
ุ วุฒิตามข้อ 4 จะต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ มเติ มตามที กําหนดไว้ในข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ผูส้ มัครทีใช้คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตดิ งั กล่าวจะต้องนําสําเนาวุฒบิ ตั ร 2 ฉบับ พร้อมกับ
ให้นําใบรับรองการเป็ นข้าราชการหรือการปฏิบตั งิ าน ฉบับจริงพร้อมถ่ายสําเนาอีก 1 ฉบับ ไปยืนประกอบกัน ในวันสมัคร
และผูร้ บั รองต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงทีมีตาํ แหน่งระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึนไป
กรณี คนต่างประเทศต้องการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะต้องทําการทดสอบภาษาไทย
ก่อนการสมัคร ประมาณ 3 สัปดาห์ ในภาคนัน ๆ มิฉะนันจะไม่มสี ทิ ธิสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่
กรณี ใ ช้ คุณวุฒิ จ ากต่ า งประเทศจะต้ อ งนํ า ใบเที ย บความรู้จากกระทรวงศึ กษาธิ ก ารไปแสดงพร้ อ มกับ
สํา เนาวุฒ ิบ ตั รจากต่ างประเทศนันโดยผู้ส มัครต้อ งไปติดต่ อขอใบเทียบความรู้ไว้ล่ ว งหน้ า เพราะต้อ งใช้เวลานาน
พอสมควร ทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ถ้าสถานศึกษานันๆ
คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจคุณวุฒนิ กั ศึกษาจะต้องดําเนินการจัดส่งและเสียค่าธรรมเนียมเอง และให้สถานศึกษาส่งผล
ตรวจสอบกลับมาทีมหาวิทยาลัยโดยตรง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ในการใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต(ทุกคณะ)
1. ผูส้ มัครทีมีสิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต มีดงั นี
1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึนไป ได้แก่ ป.กศ.สูง, ปวส. ปวท.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
1.2 เป็ นผูท้ เคยศึ
ี กษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่ ผูท้ จบอนุ
ี
ปริญญา หรือปริญญาตรีแล้ว หรือหมด
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา เนืองจากศึกษาครบ 8 ปีหรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดยไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หรือลาออกแล้ว หรือเคยศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
(Pre-Degree)
1.3 มีวุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. วิ ธีการเทียบโอนหน่ วยกิ ต
2.1 ผูท้ ใช้
ี สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่ วยกิตละ 100 บาท กระบวนวิชาที
เทียบโอนหน่ วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ จะเป็ นไปตามเกณฑ์
การเทียบโอนแนบท้ายคณะนัน ๆ
2.2 ผูท้ ใช้
ี สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่ วยกิตละ 50 บาท กระบวนวิชาที
เทียบโอนหน่ วยกิตได้จะได้เกรดตามทีได้ไว้เดิม (P = C+ หรือ G = A) โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบรายกระบวนวิชาทีเทียบโอนซึงคณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล
2.3 ผูท้ เที
ี ยบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และของต่างสถาบันรวมกันให้
เทียบโอนหน่ วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอืนก่อน แล้วจึงนําวิชาทีสอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไปเทียบเพิมเพือไม่ให้เทียบวิชาซําซ้อนกัน กระบวนวิชาทีเทียบโอนหน่ วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้
เกรด C+ การชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนทีเทียบโอนหน่วยกิตได้ ให้เป็ นไป
2.4 ผูใ้ ช้สทิ ธิย้ายโอนตามข้อ 1.3 ต้องมี ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา และคําอธิบายรายวิชา
(Course Description) 1 ชุดมาแสดงด้วย หากยังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถาบันเดิม
ก่อนการสมัครเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผู้ทีประสงค์จะใช้สิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ตจะต้องดําเนิ นการดังนี
1. ทําเครืองหมาย x หรือ / แสดงความประสงค์ขอใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิตในใบสมัครและใบขึนทะเบียน
เป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
2. แจ้งเจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบเอกสารการว่าประสงค์ขอเทียบโอนหน่วยกิต
3. พบเจ้าหน้าทีในขันตอนของการเทียบโอนหน่ วยกิตเพือให้ตรวจสอบคุณวุฒแิ ละแนะนํากระบวนวิชา
ลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องรวมทังการกรอกเอกสารการชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต(ม.ร.23/1)
สําหรับใช้ประกอบเป็ นหลักฐานการชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตในขันตอนการลงทะเบียนเรียน
4. ชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยยืนแบบ ม.ร.23/1 พร้อมกับเอกสารการลงทะเบียนเรียน ทังนีอาจจะ
ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทังหมดหรือชําระไว้ 100.- บาท ก็ได้ กรณีทชํี าระไว้ 100.-บาท จะต้องไป
ดําเนินการชําระค่าเทียบโอนหน่ วยกิตส่วนทีเหลือภายใน 1 ปีการศึกษา

ตัวอย่างคํานําหน้ านาม ชือยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)
บุคคล
นาย
นาง
น.ส.
ม.ล.
ม.ร.ว.
บาทหลวง
พระภิ กษุ
พระ
พระมหา
สามเณร
พระครู
พระปลัด
พระครูปลัด
พระอธิการ

ตํารวจ
พลฯ
ส.ต.ต.
ส.ต.ท.
ส.ต.อ.
จ.ส.ต.
ด.ต.
ร.ต.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.

ทหารบก
MR.
พลทหาร
MRS.
ส.ต.
MISS.
ส.ท.
M.L.
ส.อ.
M.R.
จ.ส.ต.
REV.
จ.ส.ท.
จ.ส.อ.
ร.ต.
PHRA
ร.ท.
PHRAMAHA
ร.อ.
NOVICE
พ.ต.
PHRAKHRU
พ.ท.
PHRAPALAD
พ.อ.
PHRAKHRUPALAD พล.จัตวา
PHRAATIKARN
พล.ต.
พล.ท.
พล.อ

PVT.
PFC.
CPL.
SGT.
SM.3
SM.2
SM.1
SUB.LT.
LT.
CAPT.
MAJ.
LT.COL.
COL.
BRIG.GEN.
MAJ.GEN.
LT.GEN.
GEN.

POL.CON
POL.L.CPL.
POL.CPL.
POL.SGT.
POL.SGT.MAJ.
POL.SEN.SGT.MAJ.
POL.SUB-LT.
POL.LT.
POL.CAPT.
POL.MAJ.
POL.LT.COL
POL.COL.

ทหารอากาศ
พลทหารอากาศ
จ.อ.ต.
จ.อ.ท.
จ.อ.อ.
พ.อ.ต.
พ.อ.ท.
พ.อ.อ.
ร.ต.
ร.ท.
ร.อ.
น.ต.
น.ท.

ทหารเรือ
พลทหารเรือ
จ.ต.
จ.ท.
จ.อ.
พ.จ.ต.
พ.จ.ท.
พ.จ.อ.
เรือตรี
เรือโท
เรือเอก
นาวาตรี
นาวาโท
นาวาเอก
พล.ร.จ.
พล.ร.ต.
พล.ร.ท.
พล.ร.อ.

SEAMAN
PO 3
PO 2
PO 1
CPO 3
CPO 2
CPO 1
SUB.LT.
LT.JG.
LT.
LCOR.
COR.
CAPT.
COMME.
RADM.
VADM.
ADM.

AMM.
LAC.
CPL.
SGT.
FS 3
FS 2
FS 1
PLT.OFF.
FLG.OFF.
FLT.LT.
SQN.LDR.
WG.CDR.
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ตํารวจ (ต่อ)
พล.ต.ต.
พล.ต.ท.
พล.ต.อ.
ว่าทีร้อยตรี
พลตํารวจหญิง
ร.ต.ต.หญิง
ร.ต.ท.หญิง
ร.ต.อ.หญิง

ทหารอากาศ (ต่อ)
น.อ.
GP.CAPT.
พล.อ.จ.
AC.
พล.อ.ต.
AVM.
พล.อ.ท
AM.
พล.อ.อ.
ACM.

POL.MAJ.GEN.
POL.LT.GEN.
POL.GEN.
SUB-LT.
POL.CONST.
POL.SUB-LT.
POL.LT.
POL.CAPT.

เทียบ พ.ศ. / ค.ศ.
พ.ศ. / ค.ศ.
2498-1955
2499-1956

พ.ศ. / ค.ศ.
2507-1964
2508-1965

พ.ศ. / ค.ศ.
2516-1973
2517-1974

พ.ศ. / ค.ศ.
2525-1982
2526-1983

พ.ศ. / ค.ศ.
2534-1991
2535-1992

พ.ศ. / ค.ศ.
2543-2000
2544-2001

พ.ศ. / ค.ศ.
2552-2009
2553-2010

2500-1957

2509-1966

2518-1975

2527-1984

2536-1993

2545-2002

2554-2011

2501-1958
2502-1959
2503-1960

2510-1967
2511-1968
2512-1969

2519-1976
2520-1977
2521-1978

2528-1985
2529-1986
2530-1987

2537-1994
2538-1995
2539-1996

2546-2003
2547-2004
2548-2005

2555-2012
2556-2013
2557-2014

2504-1961
2505-1962
2506-1963

2513-1970
2514-1971
2515-1972

2522-1979
2523-1980
2524-1981

2531-1988
2532-1989
2533-1990

2540-1997
2541-1998
2542-1999

2549-2006
2550-2007
2551-2008

2558-2015
2559-2016
2560-2017

CODE ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคทีใช้กรอกในใบสมัคร บัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
และแบบลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยกําหนดศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค 39 จังหวัด โดยกําหนด CODE ดังนี
CODE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

16

ศูนย์สอบ
CODE
ศูนย์สอบ
CODE
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุร ี
29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลําภู
ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย
16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
ศูนย์สอบจังหวัดแพร่
17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 (ยกเลิก)
ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช 32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูม ิ
ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์
19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง
33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร
ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา
34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรรี มั ย์
ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม
21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์
35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี
36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุร ี
ศูนย์สอบจังหวัดสุรนิ ทร์
23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทยั ธานี
37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน
ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา 24 ศูนย์สอบจังหวัดอํานาจเจริญ
38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด
25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร
39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา
ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย
40 ศูนย์สอบจังหวัดเลย
ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี
27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี
28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี
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CODE รหัสสาขาวิชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
คณะ

code

สาขาวิ ชา

นิตศิ าสตร์

0100

สาขาวิชานิตศิ าสตร์

บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
สือสารมวลชน

0201
0601
5400

สาขาวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
สาขาสือสารมวลชน

PRE - DEGREE

9000

รายกระบวนวิชา

การเขียน ชือตัว ชือสกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
ตาราง-เสียงสระ,พยัญชนะ
พยัญชนะภาษาไทย พยัญชนะตัวต้น
พยัญชนะตัวสะกด สระภาษาไทย
ก
K- กา=ka
-K นก=nok
อะ ั(อะลดรูป)
ขฃคฅฆ
KH- ขอ=kho
-K สุข=suk
อา
ฆ้อง=khong
เมฆ=mek
รร (มีตวั สะกด)
ง
NG- งาม=ngam
-NG สงฆ์=song
รร (ไม่มตี วั สะกด)
จฉชฌ
CH- จิต=chit
-T อํานาจ=amnat อํา
ชิน=chin
คช=kot
อิ อี
เณอ=choe
อึ อื
ซ ทร(เสียงซ)
S- ซา=sa
-T ก๊าซ=kat
อุ อู
ทราย=sai
เอะ เอ
ศษส
S- ศาล=san
-T กฤษณ์=krit
แอะ แอ
ทศ=thot
โอะ โอ เอาะ ออ
รส=rot
เออะ เออ
ญ
Y- ญาติ=yat
-N ชาญ=chan
ฎ ฑ(เสียงด) ด
D- ด้าย=dai
-T กฎ=kot
เอียะ เอีย
ฑิต=dit
เกิด=koet
เอือะ เอือ
ฏต
T- ปฏิมา=patima -T ปรากฏ=prakot อัวะ อัว
ฐฑฒถทธ
TH- ฐาน,ถ่าน=than -T รัฐ=rat
ใอ ไอ อัย ไอย
ฑล=thon
บท=bot
อาย
เฒ่า=thao
อาวุธ=awut
เอา อาว
ณน
N- ประณีต=pranit -N ปราณ=pran อุย
น้อย=noi
จน=chon
โอย ออย
บ
B- ใบ=bai
-P กาบ=kap
เอย
ป
P- ไป=pai
-P บาป=bap
เอือย
ผพภ
PH- ผา=pha
-P ลัพธ์=lap
อวย
พงศ์=phong
ลาภ=lap
อิว
สําเภา=samฝฟ
F- phao
-P เสิร์ฟ=soep
เอ็ว เอว
ฝ้าย=fai
แอ็ว แอว
ม
M- ฟ้า=fa
-M นาม=nam
เอียว
ย
Y- มาตร=mat
ฤ ฤๅ
ร
R- ยาย=yai
-N พร=phon
ฤ
ลฬ
L- รักษา=raksa -N มาลย์=marn ฤ
ลาน=lan
กาฬ=kan
ฦ ฦๅ
ว
W- กีฬา=kila
หฮ
H- วาย=wai
หา=ha

เสียงสระเทียบเท่า
a
วัน=wan
a
ราม=ram
an วรรณ=wan
am สวรรค์=sawan
i
รํา=ram
ue มิ=mi
u
นึก=nuek
e
หรู=ru
ae เส็ง=seng
o
แสง=saeng
oe ลม,ลอม=lom
ia
เหลิง=loeng
uea เลียน=lian
ua เลือก=lueak
ua รวม=ruam
ai
วัย=wai
ai
ชาย=chai
ao เมา=mao
ui
ลุย=lui
oi
โรย=roi
oei เลย=loei
ueai เลือย=lueai
uai มวย=muai
io
ลิว=lio
eo เลว=leo
aeo แมว=maeo
iao เลียว=liao
rue ฤษี=ruesi
ri
ฤทธิ=rit
roe ฤกษ์=roek
lue ฦๅสาย=luesai
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อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา สมัครสอบส่วนภูมิภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* 7.

ค่าลงทะเบียนเรียนเป็ นรายหน่วยกิตๆ ละ
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นนักศึกษา
ค่าขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ขา่ วรามคําแหง (ขร.) ภาคละ
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
7.1 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ
7.2 ค่าบริการสือการสอนรวมค่าสือสาร กระบวนวิชาละ
8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต
8.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกกรณีหน่วยกิตละ
8.2 หน่วยกิตอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบันอืน หน่วยกิตละ

50.- บาท
100.- บาท
800.- บาท
400.- บาท
100.- บาท
300.- บาท
60.- บาท
100.- บาท
50.- บาท
100.- บาท

วิ ธีคาํ นวณค่าธรรมเนี ยมพิเศษสําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
(สมัครสอบส่วนภูมิภาค)
ตาราง ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ตามรายการที 7)
ตัวอย่าง
ผูส้ มัครลงทะเบียน 18 Cr. จํานวน 7 กระบวนวิ ชา
ต้องชําระเงิน ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมปกติ
2,600.- บาท
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
1,120.- บาท
รวมค่าธรรมเนียม
3,720.- บาท

จํานวน
กระบวนวิ ชา
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ*
(บาท)
160.320.480.640.800.960.1,120.1,280.-

* ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60.- บาท
* ค่าบริการสือการสอนกระบวนวิชาละ 100.- บาท
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ตาราง การชําระค่าธรรมเนี ยม
ผู้เข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชา
ก. ตัวอย่างกรณี ลงทะเบียนเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
นิตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
สือสารมวลชน

5
8
5
6

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

14 CR.
21 CR.
15 CR.
16 CR.

=
=
=
=

3,200
4,030
3,250
3,460

บาท
บาท
บาท
บาท

ข. กรณี ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิ ชาไม่ตรงหรือไม่ครบตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
ตารางแสดงจํานวนเงินรวมค่าธรรมเนียมทังหมด (ค่าหน่ วยกิต, ค่าสอบ, ค่าสือการสอน)
จํานวน
จํานวนกระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

1,910
1,960
2,010

2,170
2,220
2,270
2,320

2,430
2,480

7
8

2,530
2,580

2,690
2,740

9
10
11

2,630

2,790
2,840
2,890

12
13
14
15
16
17

2,940

3,000
3,050
3,100
3,150
3,200
3,250

3,310
3,360
3,410
3,460
3,510

3,570
3,620
3,670

18
19
20

3,560
3,610
3,660

3,720
3,770
3,820

3,980

21
22

3,710
3,760

3,870
3,920

4,030
4,080
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ตาราง การชําระค่าธรรมเนี ยมระดับ ปริ ญญาตรี
(ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่ วยกิ ต)
ก. สูตรสําเร็จกรณี ลงทะเบียนเรียนครบตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
นิตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
สือสารมวลชน

5
8
5
6

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

14 CR.
21 CR.
15 CR.
16 CR.

=
=
=
=

3,900
4,730
3,950
4,160

ข. กรณี ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
ตารางจํานวนเงินรวมค่าธรรมเนียมทังหมด (ค่าหน่วยกิต, ค่าสอบ, ค่าสือการสอน)
จํานวน
จํานวนกระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต
1
2
3
4
5
6
1
2

2,610
2,660

3
4
5

2,710

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20

2,870
2,920
2,970
3,020

บาท
บาท
บาท
บาท

7

8

3,130
3,180
3,230
3,280
3,330

3,390
3,440
3,490
3,540
3,590
3,640

3,700
3,750
3,800
3,850
3,900
3,950

4,010
4,060
4,110
4,160

4,270
4,320

17
18
19

4,210
4,260
4,310

4,370
4,420
4,470

20
21
22

4,360
4,410
4,460

4,520
4,570
4,620
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4,680
4,730
4,780

อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผู้สมัครระดับปริ ญญาตรี ทีสมัครสอบส่วนภูมิภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่ วยกิตๆ ละ
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นนักศึกษา
ค่าขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคําแหง (ขร.) ภาคละ
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
7.1 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ
7.2 ค่าบริการสือการสอนรวมค่าสือสาร กระบวนวิชาละ
8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่ วยกิต
8.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกกรณีหน่วยกิตละ
8.2 หน่วยกิตอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบันอืน หน่ วยกิตละ

50.- บาท
100.- บาท
900.- บาท
700.- บาท
100.- บาท
600.- บาท
60.- บาท
100.- บาท
50.- บาท
100.- บาท

วิ ธีคาํ นวณค่าธรรมเนี ยมพิเศษสําหรับผู้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สมัครสอบส่วนภูมิภาค
ตาราง ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ตามรายการที 7)
ตัวอย่าง
ผู้สมัครลงทะเบียน 18 Cr. จํานวน 7 กระบวนวิ ชา
ต้องชําระเงิน ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมปกติ
3,300.- บาท
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
1,120.- บาท
รวม ค่าธรรมเนียม
4,420.- บาท

จํานวน ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ*
กระบวนวิ ชา
(บาท)
1
2
3
4
5
6
7
8

160.320.480.640.800.960.1,120.1,280.-

กรณีเทียบโอนหน่ วยกิต ถ้ายังไม่ชําระค่าเทียบโอนทังหมด
ให้ชําระค่าเทียบโอน (ฐานข้อมูล) จํานวน 100.- บาท และให้
ชําระส่วนทีเหลือภายใน 1 ปี นับจากวันทีสมัคร
* ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60.- บาท
(เขียนแบบลงทะเบียนเรียน หน้า 26 ข้อ 6 จํานวน 100.- บาท * ค่าบริการสือการสอนกระบวนวิชาละ 100.- บาท
รวมเงินเพิม 100.- บาท)
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
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ตัวอย่าง ธนาณัติค่าสมัคร (ธน.31 สีฟ้าอ่อน)
ที ทําการไปรษณี ยจ์ ะออกเอกสารนี ให้ 2 ฉบับเมือท่านซือธนาณัติ ให้ส่งฉบับที 1 พร้อมใบสมัครห้าม
แยกส่ง ฉบับที 2 (สีเขียว)สําหรับผูฝ้ ากเงิ นเก็บไว้เป็ นหลักฐานการส่งเงิ น

ตัวอย่างการจ่าหน้ าซองจดหมาย
(สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย)์
(ไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)
(จํานวน 1 ซอง)
ชือและที อยู่ผ้ฝู าก
หน่วยรับสมัครส่วนภูมภิ าค
ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง
กรุงเทพฯ 1 0 2 4

1

ชือและที อยู่ผ้รู บั
คุณราม มานะเรียน
51 หมู่ที 9
ต. ท่าขนุน
อ. เชี ยรใหญ่
จ. นครศรีธรรมราช
รหัส 8 0 1

ติดแสตมป์
3 บาท

9 0

เขียนจ่าหน้า ชือ - ทีอยู่ของผูส้ มัครบนซองจดหมายติ ดแสตมป์ 3 บาท จํานวน 1 ซอง ตามตัวอย่าง (ผูส้ มัคร
จัดหาเอง) เฉพาะผูส้ มัครทางไปรษณียท์ ไม่
ี ใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิตเท่านัน
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แถบรหัสกระบวนวิ ชาตามโปรแกรมการศึกษา ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
สําหรับนักศึกษาสมัครใหม่ส่วนภูมิภาค
สําหรับเจ้าหน้าที B..................C..................

รหัสศูนย์สอบ
จังหวัด...........................................
คํานําหน้า ชือ – สกุล.............................................................รหัสประจําตัว
(เขียนตัวบรรจง)

ติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัว

วัน เดือน ปี เกิด........./................/........... เลขประจําตัวประชาชน
กระบวนวิ ชาที ลงทะเบียนเรียน เลือกกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะทีเข้าศึกษา และทําเครืองหมาย
วงกลมล้อมรอบเลขหน้ากระบวนวิชาทีต้องการลงทะเบียนเรียน
1.

ACC1101

2.

ACC1101
.......3......หน่ วยกิต
4.

ENG1001

5.

ENG1001

.......3......หน่ วยกิต
7.

LAW1001

8.

LAW1001
.......2......หน่ วยกิต
10.

MTH1003

11.

PHI1003
.......3......หน่ วยกิต
13.

POL1101

PSY1001

.......3......หน่ วยกิต

14.

ECO1003

3.

ECO1121

ECO1003

ECO1121

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

GAS2802

6.

HPR1001

GAS2802

HPR1001

.......2......หน่วยกิต

.......1......หน่วยกิต

LAW1004

9.

LAW1001

LIS1001

MTH1003

.......2......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

PHI1003

12.

POL1100

POL1101

POL2106

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

PSY1001

15.

SOC1003

SOC1003

THA1001

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

รวม............................วิ ชา............................หน่ วยกิ ต
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อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมและคาลงทะเบียนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาบํารุงมหาวิทยาลัย
คาสมาชิก นสพ. ขาวรามคําแหง (ข.ร.) ภาคละ
คาเทียบโอนหนวยกิต
(เทียบโอน ฯ สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ เทานั้น)
7. คาลงทะเบียนเรียน........................หนวยกิต × 50
8. คาธรรมเนียมการสอบ...........................วิชา × 60
9. คาสื่อการสอน........................................วิชา × 100
(นักศึกษาสมัครใหมทุกคนตองชําระคาสื่อการสอน)

ปริญญาตรี
900 บาท
700 บาท
100 บาท
600 บาท
100 บาท
=...............บาท

Pre-degree
800 บาท
400 บาท
100 บาท
300 บาท
100 บาท

= ............................................ บาท
= ............................................ บาท
= ............................................ บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

=

บาท

สั่งจายเปนไปรษณียธนาณัติ
รหัสไปรษณียตนทางของธนาณัติ
เลขที่ธนาณัติ
ที่อยูปจจุบัน สําหรับมหาวิทยาลัยสงเอกสารใหนักศึกษา (กรุณาเขียนใหละเอียดและชัดเจน)
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................................................
บานเลขที่...............................หมูที่............................ซอย..........................................................................................
ถนน............................................................................................................................................................................
ตําบล.........................................................................อําเภอ.......................................................................................
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.............................................................................
หมายเลขโทรศัพทบาน..............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................................
E-MAIL.......................................................................................................................................................................
แบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครใหมสวนภูมิภาค
กรณีผูสมัครที่เลือกลงวิชานอกโปรแกรม ภาค 1 ปการศึกษา 2560
กระบวนวิชา

หนวย

กระบวนวิชา

หนวย

รวม..............................วิชา..............................หนวยกิต
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ตัดเอกสารแผ่นนี ส่งไปพร้อมใบสมัคร
แบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องปฏิ บตั ิ ตามรายละเอียดการทําบัตรประจําตัวแบบ MASTER CARD
แบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
(ส่วนภูมิภาค)

ชือ.............................................นามสกุล...............................................................
(ภาษาไทย)
ชือ.............................................นามสกุล...............................................................
(ภาษาอังกฤษ)

ติดรูปสี
2”

เลขทีบัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชาติ.......................................................
ั บนั (ทีติดต่อได้) เลขที............................หมูท่ .....................ถนน...........................................................
ทีอยู่ปจจุ
ี
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์..........................................
ศูนย์สอบจังหวัด...................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา
........................................
เจ้าหน้าทีตรวจหลักฐาน

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ MASTER CARD
สําหรับผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จดั ทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ MASTE CARD
จากธนาคารไทยพาณิชย์ นักศึกษาต้องปฎิบตั ดิ งั นี
1. กรอกแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน พร้อมติดรูปสี ขนาด 2 นิว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2. ยืนแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและเอกสารประกอบดังนี (สําหรับเจ้าหน้าที)

เอกสารแนบประกอบการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (เลีอกเพียง 1 ข้อ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
สําเนาใบสุทธิ และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ (สําหรับพระภิกษุสงฆ์)
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สถานที รับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2560
CODE

ชือศูนย์สอบ

ชือสาขา

ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)

รหัสสาขา
SCB

หมายเลข
โทรศัพท์

01

เชียงใหม่

ถนนโชตนา

88/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000

0714

0-5321-0955
0-5321-2577

02

เชียงราย

บ้านดู่

164/2-3 หมู่ที 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 57100

0677

0-5370-3167
0-5370-3163-4

03

แพร่

แพร่

132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

0518

0-5452-1868
0-5452-2782

04

พิษณุโลก

พิษณุ โลก

1/14 ถ.ศรีธรรมไตรปิ ฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุ โลก 65000

0569

0-5524-3715
0-5524-2147

05

นครสวรรค์

นครสวรรค์

650 ถ.โกสีย์ ต.ปากนําโพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000

0506

0-5622-7424
0-5622-9529

06

อุดรธานี

โนนสะอาด

285 หมู่ที 2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240

0646

0-4239-1023
0-4239-1031

07

นครพนม

ธาตุพนม

359 หมู่ที 10 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110

0752

0-4252-5790
0-4252-5793

08

ขอนแก่น

บ้านไผ่

949/4 หมู่ที 2 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110

0749

0-4332-9790-1
0-4332-9784

09

สุรนิ ทร์

เทสโก้ โลตัส สุรนิ ทร์ 101 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สุรนิ ทร์พลาซ่า ชัน
พลาซ่า
ที 1 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์
32000

0899

0-4453-8501
0-4453-8508

10

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

111 อาคารสุรพัฒน์ 1 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

0707

0-4421-6626
0-4421-6625

11

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

192 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000

0562

0-4351-3046
0-4351-5284

12

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

0530

0-4524-1764
0-4524-1765

13

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

364 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
196 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพีเลียง
อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุรี 72000

0591

0-3552-1041
0-3552-3393

14

ราชบุรี

ราชบุรี

207/12-15 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุร ี 70000

0571

0-3231-5488
0-3232-1072

15

จันทบุร ี

จันทบุรี

155 ถ.เทศบาล 2 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000

0514

0-3932-2035
0-3932-1143

16

ประจวบคีรขี นั ธ์

ประจวบคีรขี นั ธ์

43/1 ถ.สละชีพ อ.เมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

0699

0-3255-0930
0-3260-2183

17

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

103/1-3 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0552

0-7721-0532
0-7728-2243

18

นครศรีธรรมราช

สีแยกหัวถนน

72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0750

0-7532-4695
0-7532-4694

19

ตรัง

สนามกีฬา

66/6-7 ถ.รัษฎา ต.ทับเทียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

0970

0-7522-5818-9

20

สงขลา

หาดใหญ่ใน

1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

0590

0-7442-3850
0-7425-7540-6

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560
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CODE

ชือศูนย์สอบ

ชือสาขา

ที อยู่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)

รหัสสาขา
SCB

21

เพชรบูรณ์

หล่มสัก

8 ถ.สามัคคีชยั ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
67110

0555

0-5670-1316
0-5670-1019

22

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุร ี

98,100,102,104 ถ.ราษฎรดําริ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุร ี จ.ปราจีนบุรี 25000

0588

0-3721-1630
0-3721-1631

23

อุทยั ธานี

อุทยั ธานี

503-505 ถ.ศรีอุทยั ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี
จ.อุทยั ธานี 61000

0558

0-5651-1883
0-5651-2414

24

อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

511 หมู่ที 9 ถ.ชยางกูร อ.เมืองอํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ 37000

0520

0-4551-1772
0-4551-1774

25

ชุมพร

ชุมพร

80/2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร 86000

0654

0-7750-3069
0-7750-3079

26

สุโขทัย

สุโขทัย

44 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

0536

0-5561-1641
0-5561-3033

27

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

980/4 ถ.ขุขนั ธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000

0557

0-4561-1494
0-4561-3351

28

ลพบุร ี

วงเวียนสระแก้ว

224/3-4 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุร ี จ.ลพบุรี 15000

0694

0-3642-0316
0-3642-2645

29

หนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู

238-241 ถ.วิรโิ ยธิน ต.หนองบัวลําภู
อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000

0538

0-4231-2157
0-4231-2162

30

นครปฐม

นครปฐม

0519

0-3425-3963
0-3425-4135

32

ชัยภูมิ

จัตุรสั

120/31 ถ.พญาพาน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
73000
246/1-2 ถ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรสั จ.ชัยภูมิ
36130

0534

0-4485-1220
0-4485-1222

33

สกลนคร

สกลนคร

0547

0-4273-2786
0-4271-2528

34

บุรรี มั ย์

บุรรี มั ย์

0603

0-4461-2911
0-4461-3651

35

สระแก้ว

สระแก้ว

1353/4 ถ.สุขเกษม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
47000
28/30 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์
31000
242 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000

0738

0-3724-2094
0-3724-1599

36

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

274/6 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000

0607

0-3451-3008
0-3451-3307

37

น่าน

น่าน

79/2 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000

0732

0-5475-1800
0-5475-1809

38

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

1/105 ถ.สําราญรืน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000

0594

0-5541-3833
โทรสาร
0-5541-2002

39

พังงา

โคกกลอย

4/24 หมู่ที 1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุง่
จ.พังงา 82140

0788

0-7643-4742
0-7643-4745

40

เลย

เลย

3/8 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

0648

0-4281-3020-4

หมายเหตุ ลําดับที 31 ยกเลิก
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หมายเลข
โทรศัพท์
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ อสอบถามข้อมูล
หน่ วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สถานที

ข้อมูล

1. ฝ่ ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบตั ร
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
- อิ นเทอร์เน็ต

0-2310-8000 ต่อ 8615
0-2310-8000 ต่อ 8624, 4834
0-2310-8000 ต่อ 8623

สวป. ชัน 3
สวป. ชัน 3
สวป. ชัน 3

2. การลงทะเบียนเรียน
- ทางไปรษณี ย์ (ภูมิภาค)
- ส่วนกลาง

0-2310-8000 ต่อ 8616
0-2310-8000 ต่อ 8610,8626

KLB. ชัน 1
สวป. ชัน 6

3. การจัดสอบ

0-2310-8611

สวป. ชัน 6

4. ฝ่ ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
- บัตรประจําตัวนักศึกษา
- เปลียนชือ-สกุล คํานําหน้ านาม ยศ
- แก้ไขชือ-สกุล, วัน/เดือน/ปี เกิ ด,
การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
- การย้ายคณะ/สาขา

0-2310-8000 ต่อ 8605
0-2310-8000 ต่อ 4822
0-2310-8000 ต่อ 8606-7
0-2310-8000 ต่อ 8605-6

สวป. ชัน 2
สวป. ชัน 2
สวป. ชัน 2
สวป. ชัน 2

5. ตรวจสอบผลการเรียน
- ฝ่ ายประมวลและรับรองผล
การศึกษา
- คณะนิ ติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะสือสารมวลชน

0-2310-8000 ต่อ 8603
0-2310-8000 กด 0 ต่อ 76268
0-2310-8000 ต่อ 4815,4816
0-2310-8000 ต่อ 8224
0-2310-8483-9 ต่อ 22, 23 หรือ
0-2310-8466-7
0-2310-8000 ต่อ 8980

6. การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน
-ตรวจสอบสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา

0-2310-8000 ต่อ 8610
0-2310-8800 ต่อ 8628
0-2310-8000 กด 0 ต่อ 76293

สวป. ชัน 6

- ย้ายระบบการเรียนการโอนส่วนภูมภิ าคเป็นส่วน
กลาง หรือส่วนกลางเป็ นส่วนภูมภิ าค
- ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา

7. หนังสือพิ มพ์ข่าวรามคําแหง

0-2310-8000 ต่อ 8045-7
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 8048, 8674

งานประชาสัมพันธ์
อาคารสุโขทัย ชัน 2

- แจ้งย้ายทีอยู่ งานประชาสัมพันธ์
- www.ramnews.ru.ac.th
หรือ e-mail.pr@ru.ac.rh

8. สือการสอน

0-2310-8120
Fax. 02-310-8887
www.oas.ru.ac.th/

สํานักวิทยบริการ
(สวก.)
อาคารเวียงผา ชัน1

- สือการสอน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ตําราเรียน
- ดีวดี ี แนะนํากระบวนวิชา

9. - คณะนิ ติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะรัฐศาสตร์

0-2310-8000 ต่อ 8170, 8174, 8175
0-2310-8000 ต่อ 8224-7 ต่อ 1101
0-2310-8483-9 ต่อ 22 , 23 หรือ
งานบริการการศึกษา
0-2310-8466-7
0-2310-8000 ต่อ 8980

- การเทียบโอนหน่วยกิต
- แจ้งจบการศึกษา,
- ปญั หาหลักสูตรการศึกษา

10. ฝ่ ายหนังสือสําคัญ

0-2310-8604
0-2310-8629
0-2310-8000 ต่อ 4818 , 4817

สวป. ชัน 1

- สอบถามเกียวกับปริญญาบัตร, พิธรี บั
พระราชทานปริญญา, ใบรับรองการเป็ น
นักศึกษา, ใบรับรองสภาฯ, ค่าธรรมเนียมแจ้งจบ
ล่าช้า (ข้ามภาค)

11. หน่ วยบริ การวิ ชาการ
ฝ่ ายบริการวิ ชาการและสารสนเทศ

0-2310-8614
0-2310-8800 ต่อ 4840, 4841,
4848

สวป. ชัน 4

- บริการให้คาํ ปรึกษา แนะแนวการศึกษา
- บริการข้อมูลทางการศึกษา

- คณะสือสารมวลชน

- กําหนดการรับสมัคร, ตรวจหลักฐานการรับ
สมัคร, ตรวจวุฒกิ ารศึกษาทีใช้สมัคร

- กําหนดการและวิธกี ารลงทะเบียนเรียน
- ปญั หาการลงทะเบียนเรียน
- ตารางสอบไล่รายบุคคลประจําภาค, การย้าย
ศูนย์สอบ, การสอบซําซ้อน
จัดการเกียวกับเรืองบัตรประจําตัวนักศึกษา และ
เปลียนชือ-สกุล คํานําหน้านาม ยศ, แก้ไขชือ–สกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด, การลาออกจากการเป็นนักศึกษา,
การย้ายคณะ/สาขา

- ผลการสอบมีปญั หา
- ขอใบรับรองผลการเรียน,
- ตรวจสอบผลการศึกษาทางไปรษณีย์
งานบริการการศึกษา

Email : guidancc_service@ru.ac.th
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หน่ วยงาน
11. หน่ วยบริ การวิชาการ
ฝ่ ายบริ การวิ ชาการและสารสนเทศ
(ต่อ)

หมายเลขโทรศัพท์
www.ru.ac.th
www.regis.ru.ac.th

Email : s.predree@ru.ac.th
12. ข่าวสารมหาวิ ทยาลัย
- สาขาวิทยฯ ภูมิภาค
- สาขาฯ ต่างประเทศ

สถานที

ข้อมูล
- ระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษา (นักศึษาปริญญาตรี
สามารถติดต่อขอรับคําปรึกษาด้านเรียน การสอน
กับอาจารย์ทปรึ
ี กษาผ่านทาง email โดยตรวจสอบ
รายชือและemail อาจารย์ทปรึ
ี กษาผ่าน e-service

สวป. ชัน 4

- ระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษา นักศึกษา PRE-DEGREE

www.ru.ac.th
www.ru.ac.th/th/site/
page?view=campus
www.ru.ac.th/oase
0-2310-8000 ต่อ 8196-7

- สํานักหอสมุดกลาง

www.lib.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 8901-2

- E-learning

0-2310-8000 ต่อ 8954

13. สํานักพิ มพ์

www.ru.ac.th/rupress
0-2310-8000 ต่อ 8758-9

อาคารสํานักพิมพ์
(RPB) ชัน 3

- บริการจําหน่ายตําราเรียนและอุปกรณ์
การศึกษา
- บริการสังซือทางไปรษณียแ์ ละบริการ
อินเทอร์เน็ต
- บริการเช่าชุดครุยปริญญาทุกคณะในราคาถูก

14. ศูนย์โทรศัพท์กลาง

0-2310-8000

ตึก LIB

- สอบถามหมายเลขโทรศัพท์สถานทีภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

15. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

0-2310-8703,-6

อาคารผาเมือง

- การบรรยายสรุปทางวิทยุกระจายเสียง

16. หน่ วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)

0-2310-8000 ต่อ 8890

อาคารกงไกรลาส
(KLB ชัน 1)

- บริการสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
- บริการถ่ายสําเนาทะเบียนประวัตนิ ักศึกษา
(ม.ร. 2, วุฒบิ ตั ร, ทะเบียนบ้าน,บัตรประจํา
ตัวประชาชน, ใบเปลียนชือ – สกุล)
เพือใช้เป็ นหลักฐานในการสมัครเรียน บริการ
ตังเเต่ รหัสประจําตัวนักศึกษา 43 ถึงปจั จุบนั
- บริการตรวจสอบผลการศึกษา (Check
Grade) สําหรับผูท้ มีี สถานภาพเป็นนักศึกษา
- บริการ Transcript แบบไม่สาํ เร็จการศึกษา
สําหรับผูม้ คั รเข้าเรียนตังแต่ปีการศึกษา 2526
ถึง ปจั จุบนั
- บริการออกใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
ให้บริการเฉพาะนักศึกษาทีติดต่อ
โดยตรงหน้าเคาน์เตอร์
กรณีขอรับบริการทางไปรษณีย์
- ใบรับรองผลการสศึกษา (Transcript)
่
ติดต่อฝายประมวลและรั
บรองผลการศึกษา
อาคาร สวป. ชัน 1 โทร.0-2310-8603
(ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ท ี หน้า 102)
- บริการออกใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
ติดต่อฝา่ ยหนังสือสําคัญ อาคาร สวป. ชัน 1
โทร. 0-2310-8604
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