ส่วนที 3
ข้อมูลทีควรทราบ
ตัวอย่างบัตรประจําตัวนักศึกษาส่วนภูมภิ าค (บัตรชัวคราว)
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเก่า
การขอเปลียนชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม ยศ
การขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และวัน เดือน ปีเกิด
การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ระบบการเรียนการสอน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
หลักเกณฑ์การบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
หลักฐานในการบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
การจัดสอบ
ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล
กําหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
การรักษาสถานภาพนักศึกษา
การขอจบและเสนอชือเพือขอรับปริญญา
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชันปริญญาตรี
การบริการข้อมูลสารสนเทศ
สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
วิธกี ารทําประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
ข้อปฏิบตั ใิ นการขอขึนทะเบียนบัณฑิตและการขอใบรับรองสภา ฯ
ขันตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตทีไม่เข้าพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
คําชีแจงระเบียบการขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์
ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560
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ตัวอย่างบัตรประจําตัวนักศึกษาส่วนภูมิภาค
(บัตรประจําตัวนักศึกษาชัวคราว)
ใช้เป็ นหลักฐานเข้าสอบไล่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
ด้านหน้ า

ด้านหลัง

* กรณีสมัครทางไปรษณียผ์ สู้ มัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิว เจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบหลักฐานจะติด
สติกเกอร์รหัสประจําตัวนักศึกษาให้เมือตรวจสอบเอกสารการสมัครครบถ้วนถูกต้อง และจะตอบรับการขึนทะเบียนเป็ น
นักศึกษาพร้อมส่งบัตรประจําตัวนักศึกษาชัวคราวให้เป็ นหลักฐานการเข้าสอบ ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
* กรณีสมัครทีสาขาวิทยบริการ ฯ นักศึกษาจะได้รบั บัตร ฯ เมือดําเนินการสมัครครบทุกขันตอน เจ้าหน้าทีจะ
ลงนามและมอบบัตร ฯ ให้นกั ศึกษานํ ากลับบ้าน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
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ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเก่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีสมัครสอบส่วนภูมภิ าค ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาได้กรณีต่อไปนี
1. บัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุด หรือ สูญหาย
2. ขอเปลียนชือ ชือสกุล หรือคํานําหน้านาม (ให้ดเู รืองการขอเปลียนชือ ฯลฯ)
3. ขอแก้ไขกรณีขอ้ มูลบัตรประจําตัวนักศึกษาผิด
วิ ธีการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (สําหรับผูท้ ี มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาแล้ว)
1. ขอรับแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการ ฯ ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดคําขอได้ที
www.regis.ru.ac.th หรือ ถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคู่มอื สมัครฯ
2. จัดส่งแบบทําบัตรประจํานักศึกษาทีกรอกข้อความครบถ้วน ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารดังนี
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.2 เอกสารแนบแล้วแต่กรณี ดังนี
- บัตรสูญหาย แนบใบแจ้งความ
- บัตรชํารุด แนบบัตรฯเดิมทีชํารุด
- เปลียนคํานําหน้านาม ชือ - สกุล แนบสําเนาใบเปลียนชือ - นามสกุล
- ข้อมูลในบัตรฯผิด แนบบัตรฯเดิมทีผิด (ไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม ตาม 2.3)
2.3 ค่าธรรมเนียม จํานวนเงิน 100.- บาท ซือเป็ น ธนาณัต ิ สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.4 ซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าชือ ทีอยูข่ องตนเองให้ชดั เจนถูกต้อง
ส่งเอกสารตามข้อ 1,2 ถึง หัวหน้าฝา่ ยทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป. ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8605

การขอเปลียนชือ ชือสกุล คํานําหน้ านาม ยศ
นักศึกษาทีสมัครสอบส่วนภูมภิ าค สามารถขอเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ ได้ตลอดระยะเวลาทีมี
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี
1. ขอรับคําร้องขอเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ และแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ
ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดคําขอได้ที www.regis.ru.ac.th หรือ ถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคู่มอื สมัครฯ
2. กรอกข้อความในแบบคําขอร้องเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ และแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี
กรณียงั ไม่ครบหลักสูตร
1. สําเนาใบเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สินสุดการสมรส ต้องมีหนังสือรับรองคํานําหน้านาม
ประกอบด้วยทุกครัง) เขียนรหัสประจําตัวนักศึกษาทีมุมขวาด้านบนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ฉบับ
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3. ค่าธรรมเนียมไปรษณียธ์ นาณัติ 100.- บาท สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ
กรณีครบหลักสูตร จบการศึกษา
1. สําเนาใบเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สินสุดการสมรส ต้องมีหนังสือรับรองคํานําหน้านาม
ประกอบด้วยทุกครัง) เขียนครบหลักสูตรและรหัสนักศึกษาทีมุมขวาด้านบนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
ส่งเอกสารถึงหัวหน้าฝา่ ยทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป.ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบซองติดแสตมป์ 3.- บาท จ่าหน้าชือทีอยู่ถงึ ตนเองให้ชดั เจน เขียนรหัส
ประจํานักศึกษาทีมุมขวาด้านบน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ
ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560
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การขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้ านาม และวัน เดือน ปี เกิ ด
นักศึกษาทีสมัครสอบส่วนภูมภิ าค มีความประสงค์จะขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานํ าหน้านาม และ วัน เดือน ปี เกิด
ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึงนักศึกษาได้ตรวจพบว่ามีขอ้ มูลผิดพลาดภายหลังทีสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาแล้วให้
นักศึกษา ดําเนินการขอแก้ไข ดังนี
1. ขอรับแบบฟอร์มการขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และวัน เดือน ปีเกิด ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทุกแห่ง
หรือดาวน์โหลดคําขอได้ที www.regis.ru.ac.th หรือขอรับทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายถึง หัวหน้าฝา่ ยทะเบียน
ประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป. ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อม
แนบซองปิ ดตราไปรษณียากร จํานวน 3 บาท จ่าหน้าชือ ทีอยู่ของตนเองให้ชดั เจน
2. กรอกข้อความในแบบฟอร์มการขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และวัน เดือน ปี เกิด ให้ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วส่งไปยังสถานทีทีระบุไว้ในข้อ 1

การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิ ชา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดให้มกี ารย้ายคณะและเปลียนสาขาวิชาตลอดปี โดยจะดําเนินการก่อน
ลงทะเบียนภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
หลักเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิ ชา
1. นักศึกษาทีประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ
2. นักศึกษาจะต้องดําเนินการย้ายคณะ หรือเปลียนสาขาวิชาก่อนจบการศึกษา
3. นักศึกษาจะขอย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาได้ เฉพาะคณะทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้มกี ารรับสมัครและ
การเรียนการสอนในส่วนภูมิภาคเท่านัน

วิ ธีดาํ เนิ นการย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิ ชา
1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชา (ม.ร.41) ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการ ฯ ทุกแห่ง หรือ
ดาวน์โหลดคําร้องได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือ ถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม จากระเบียบการและคู่มอื สมัครฯ หรือ
จดหมายถึงหัวหน้าฝา่ ยทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป. ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240 พร้อมแนบซองเปล่าปิ ดตราไปรษณียากร 3.- บาท จํานวน 1 ดวง จ่าหน้าชือ ทีอยูข่ องตนเอง
2. กรอกข้อความในแบบฟอร์ม ม.ร.41 ให้ครบถ้วน และชัดเจน แล้วส่งไปยังสถานทีทีระบุไว้ในข้อ 1
พร้อมกับแนบเอกสาร ดังต่อไปนี
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
2.2 สําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคปจั จุบนั
2.3 ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะเป็ นธนาณัต ิ จํานวน 200.- บาท สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(กรณียา้ ยคณะ หลังจบหลักสูตร ถือว่าเป็ นการย้ายคณะ กรณีพเิ ศษ ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมจํานวน 500.- บาท)
2.4 ซองเปล่าปิ ดตราไปรษณียากร จํานวน 10.- บาท จ่าหน้าชือทีอยู่ของตนเอง (ส่งกลับโดยลงทะเบียน
ไปรษณียภัณฑ์)

การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาส่วนภูมภิ าค ทีประสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักศึกษาต้องดําเนินการ ดังนี
1. ขอรับแบบยืนคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทุกเเห่ง หรือดาวน์โหลด
แบบยืนคําขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม จากระเบียบการและ
คู่มอื สมัครฯ
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2. กรอกข้อความในแบบยืนคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบตั รประจําตัวนักศึกษาสูญหาย หรือไม่มบี ตั รฯ
พร้อมเขียนรหัสประจําตัวนักศึกษา) และส่งเอกสารมาตามทีอยูท่ ระบุ
ี ไว้ในข้อ 1.

ระบบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเรียนการสอนทังแบบมีชนเรี
ั ยนและแบบการสอนทางไกลควบคู่กนั ไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพือตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนให้มโี อกาสในการเรียนรูใ้ ห้มากทีสุดตามความพร้อมของผูเ้ รียน คือ
1. ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยอาจารย์ผสู้ อนจะสอนในห้องส่งทีมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ฯ
แล้วถ่ายทอดสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง คือ ทีจังหวัดอุทยั ธานี ปราจีนบุร ี นครศรีธรรมราช อํานาจเจริญ
นครพนม แพร่ สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุร ี นครราชสีมา หนองบัวลําภู ชัยภูม ิ บุรรี มั ย์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่
เชียงราย กาญจนบุรี สุรนิ ทร์ อุดรธานี สงขลา และพังงา
มหาวิทยาลัยจัดให้มกี ารสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตังแต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์ในระหว่างการเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถรับ ภาพและเสียงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสามารถสือสารกับ อาจารย์ผู้สอนได้ทนั ที โดยทาง
โทรศัพท์ หรือโทรสารในระบบ Video Conference
2. การบรรยายสรุปในวันเสาร์ - อาทิตย์ ณ สาขาวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์ผสู้ อนไปบรรยาย
สรุปและตอบข้อซักถามให้กบั นักศึกษา รวมทังได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าช่วยบรรยายเสริมพร้อมให้คาํ ปรึกษาแนะนําด้วย
3. นอกจากนีมหาวิทยาลัยจัดสือการสอนเสริมให้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแพร่ภาพและเสียง
ออกอากาศ ในการนีมหาวิทยาลัยจะติดตังจานรับสัญญาณภาพและเสียงทีสาขาวิทยบริการฯและทีศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดทีเป็ นศูนย์วทิ ยบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สําหรับรายละเอียดตารางเรียนในระบบนีมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยผ่านประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็ นรายภาค
4. การบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยได้จดั ให้มกี ารบรรยายสรุปทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย รายการ 2 ความถี 846 KHZ. ระบบ A.M. และสถานีวทิ ยุกระจายเสียง วปถ. และ สวท. ตามจังหวัด
ต่างๆ ทัวประเทศ 39 สถานี นักศึกษาทีสนใจขอทราบรายละเอียดได้ที สํานักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารผาเมือง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8703-6

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค ภาคการศึกษาต่อไป นักศึกษาสามารถดําเนินการ
ได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ทีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด
2. การลงทะเบียนเรียนทางอิ นเทอร์เน็ต ให้นกั ศึกษาเข้า เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th
3. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณี ย์
นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียน เพียงช่องทางเดียวเท่านัน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จะจัดส่งคูม่ อื การลงทะเบียนเรียนให้นกั ศึกษาเป็นรายบุคคลตามทีอยู่ทนัี กศึกษาเเจ้งไว้ ดังนันนักศึกษาต้องเขียนชือ ทีอยูใ่ น
แบบลงทะเบียนเรียนให้ชดั เจน หากนักศึกษาเปลียนแปลงทีอยู่ให้เเจ้งหน่ วยลงทะเบียนเรียนส่วนภูมภิ าคและไปรษณีย์
ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241
หรือติดต่องานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชัน 2 โทร.0-2310-8045-7 Fax 0-2310-8045 หรือค้นคําว่า
“หนังสือพิมพ์ราม Facebook” เพือการจัดส่งข่าวรามคําแหง
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การลงทะเบียนเรียน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะทีสมัครเข้าศึกษา
1.2 ลงทะเบียนเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา
1.3 ลงทะเบียนเรียนตามลําดับภาคและปี การศึกษา
2. ผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)
2.1 ลงทะเบียนเรียนตามรายชือกระบวนวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2.2 นักศึกษาทีคาดว่าจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ควรลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของ
คณะทีคาดว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทังนีเพือจะได้นําหน่ วยกิตสะสมไปเทียบโอนได้
2.3 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนเป็ นรายกระบวนวิชา หรือจะลงทุกกระบวนวิชาตามแผนกําหนด
การศึกษาของคณะทีคาดว่าจะศึกษาต่อก็ได้
เอกสารทีใช้ในการลงทะเบียนเรียน
1. แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) มหาวิทยาลัยจะส่งให้นักศึกษา หรือพิมพ์จากเว็ปไซต์ www.ru.ac.th
หัวข้อสารสนเทศสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมภิ าค ซึงต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนทัง 2 หน้า โดย
เฉพาะศูนย์สอบจังหวัด ต้องระบุ CODE จังหวัดทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้มกี ารสอบใน 39 จังหวัดเท่านัน
2. ธนาณัตสิ งจ่
ั ายในนามมหาวิทยาลัย ตามจํานวนเงินทีนักศึกษาจะต้องชําระในการลงทะเบียนเรียน
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จํานวน 1 ดวง จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองโดยระบุชอที
ื อยู่ให้ชดั เจนเพือ
ความสะดวกในการจัดส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินไปให้นกั ศึกษา
เอกสารทีนักศึกษาใหม่ได้รบั หลังการลงทะเบียนเรียน
1. บัตรประจําตัวนักศึกษาชัวคราว (ได้เฉพาะภาคแรกทีสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา)
2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนประจําภาคทีสมัคร
3. ชุดสือการสอน ซึงแต่ละกระบวนวิชาประกอบด้วย
3.1 ตําราเรียนประจํากระบวนวิชา
3.2 เทปสรุปคําบรรยาย 1 ตลับ ความยาว 60 นาที
3.3 เอกสารแนะนํากระบวนวิชา
4. ตารางสอบไล่รายบุคคล ก่อนการสอบไล่ ประมาณ 1 สัปดาห์
5. บัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ MASTER CARD รับหลังเสร็จสินการสอบภาคแรก
ดูสถานทีรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ภาค 1 / 2560 ทีหน้า 31 - 32
6. ผลการสอบรายบุคคล ปิดประกาศทีสาขาวิทย ฯ และส่งให้นกั ศึกษาทางไปรษณีย์

สถานภาพการเป็ นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
1. สถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครทีมีวุฒกิ ารศึกษาถูกต้อง เมือสมัครขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนแล้ว จะมีสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาได้ 8 ปี นับแต่ภาคแรกทีสมัครเข้าศึกษา
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2. การหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษาเมือ
2.1 ศึกษาครบหลักสูตรและได้รบั ปริญญา
2.2 ศึกษาครบ 8 ปี
2.3 ไม่ลงทะเบียนรียนเป็ นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน โดยขาดการชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
2.4 ลาออก
2.5 ตาย
3. การชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนืองกันทุกภาค หากไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และ/หรือภาค 2
ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาจํานวนภาคการศึกษาละ 150.- บาท ดังนี
3.1 ชําระพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป
3.2 ชําระในภาคทีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยส่งธนาณัตสิ งจ่
ั ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ส่งถึงหัวหน้าฝา่ ยจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัย
รามคําแหง กรุงเทพฯ 10240 กรณีทต้ี องการตรวจสอบฐานข้อมูลสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
โปรดติดต่อ 0-2310-8610, 0-2310-8626

หลักเกณฑ์การบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
นักศึกษาทีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วจะบอกเลิกหรือบอกเพิม หรือเปลียนแปลงใดๆอีกไม่ได้ยกเว้นกรณี ต่อไปนี
1. กรณี นักศึกษาสมัครใหม่
1.1 นักศึกษาลงทะเบียนผิดแผนกําหนดการศึกษา
1.2 นักศึกษาลงทะเบียนซํากับวิชาทีเทียบโอนได้ นักศึกษาสามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและสับเปลียนเป็ น
กระบวนวิชาอืนหรือบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้
2. กรณี นักศึกษาเก่าลงทะเบียนซํา
2.1 นักศึกษายังไม่จบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซําไว้ เนืองจากยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน
ภายหลังทราบว่าสอบผ่าน สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่ วยกิตได้ ภายหลังทราบว่า
สอบผ่าน
2.2 นักศึกษาขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซําไว้ เนืองจากยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน
ภายหลังทราบว่าสอบผ่าน สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและสับเปลียนเป็ นวิชาอืนหรือขอคืนเงินค่า
หน่วยกิตได้ (ขอรับคําร้องได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการ ฯ ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือ
ถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคู่มอื สมัครฯ)
3. กรณี นักศึกษาจบการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาซําไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อนภายหลังทราบว่าสอบผ่านครบ
ตามหลักสูตรชันปริญญาตรี นักศึกษาสามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานันและค่าบํารุงมหาวิทยาลัยได้
โดยนักศึกษาต้องนําหนังสือสําคัญรับรองปริญญาทีสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั ทีสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิ
กรณี ที 1 และ 2 นักศึกษาต้องดําเนิ นการให้เสร็จสิ นก่อนการสอบไล่ในภาคเรียนนันๆ อย่างน้ อย
2 สัปดาห์
หมายเหตุ นักศึกษาส่วนภูมภิ าค สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาข้ามภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม ติดต่อ 0-2310-8616
ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560
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หลักฐานในการบอกเลิ ก – บอกเพิ มกระบวนวิชา
1. กรณี นักศึกษาสมัครใหม่ ดําเนินการดังนี
1.1 ขอแบบคําร้องทีสาขาวิทยบริการ ฯ ทุกแห่ง หรือถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคู่มอื สมัครฯ หรือดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ท ี
www.regis.ru.ac.th กรอกข้อความพร้อมลงนามในคําร้องให้ถูกต้องครบถ้วน(ทังด้านหน้าและด้านหลัง)
1.2 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (มร.18) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ (นักศึกษาถ่ายสําเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ เพือใช้เป็ นหลักฐานในการเข้าสอบ)
1.3 ถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงนาม 1 ฉบับ
1.4 สําเนาหนังสือทีคณะแจ้งการลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตรหรือลงทะเบียนเรียนซํากับวิชาทีเทียบโอนได้ 1 ฉบับ
1.5 ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง พร้อมระบุทอยู
ี ่ให้ชดั เจน
2. กรณี นักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนซําไว้ ดําเนินการดังนี
2.1 ขอแบบคําร้องทีสาขาวิทยบริการ ฯ ได้ทุกแห่งหรือถ่ายเอกสารจากคู่มอื การลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครสอบ
ส่วนภูมภิ าคประจําแต่ละภาคการศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ที www.regis.ru.ac.th กรอกข้อความพร้อมลงนาม
ในคําร้องให้ถูกต้องครบถ้วน (ทังด้านหน้า และด้านหลัง)
2.2 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (มร.18) ของภาคทีลงซําไว้ พร้อมสําเนา 1 ฉบับ (นักศึกษาถ่ายสําเนาเก็บไว้ 1 ฉบับเพือใช้เป็ น
หลักฐานในการเข้าสอบ)
2.3 ถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงนาม 1 ฉบับ
2.4 ถ่ายสําเนาใบเสร็จรับเงินภาคทีสอบผ่าน 1 ฉบับ
2.5 ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง พร้อมระบุทอยู
ี ่ให้ชดั เจน
***นักศึกษาทีประสงค์จะมอบอํานาจให้ฝา่ ยจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียนดําเนินการ ต้องกรอกข้อความด้านหลังคําร้อง และส่ง
สําเนาบัตรประชาชนทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับหลักฐานทุกข้อ ใส่ซองจดหมายขนาดมาตราฐาน จ่าหน้าซองถึง
หัวหน้ าหน่ วยบอกเลิก - บอกเพิ มกระบวนวิ ชา
ฝ่ ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป.
อาคาร KLB ชัน 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตู้ ปณ. 1028 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241

การจัดสอบ
1. จัดสอบเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิ ตย์ จํานวน 2 สัปดาห์ (4 วัน)
2. สอบวันละ 2 คาบเวลา คือ
2.1 คาบเวลาสอบปกติ
2.1.1 คาบเช้า 09.00 - 11.30 น.
2.1.2 คาบบ่าย 13.00 - 15.30 น.
2.2 คาบเวลาสอบซําซ้อน (ไม่วา่ จะสอบซําซ้อนกีกระบวนวิชา)
2.2.1 คาบเช้า 09.00 - 12.30 น.
2.2.2 คาบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
3. สถานทีสอบส่วนภูมิภาค จะใช้โรงเรียน/สถานศึกษาทีอยูภ่ ายในจังหวัดนันๆและสาขาวิทยบริการฯเป็นสถานทีสอบโดยชือย่อ
ของโรงเรียน/สถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 2 ตัว อาคารสอบจะแทนด้วยตัวเลข 1 ตัว และตัวเลข 3 ตัวสําหรับแสดงหมายเลขห้องสอบ
4. ข้อสอบ จะมีทงข้
ั อสอบอัตนัยและข้อสอบปรนัย
4.1 ข้อสอบอัตนัย จะใช้สมุดคําตอบ
4.2 ข้อสอบปรนัย จะใช้กระดาษคําตอบปรนัย
5. ตารางสอบไล่และคําแนะนําพร้อมข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับนักศึกษาภูมิภาคในการสอบไล่
5.1 ตารางสอบไล่รายบุคคล เป็ นเอกสารทีแสดงรายละเอียดเกียวกับข้อมูลกระบวนวิชาทีนักศึกษาเลือกลง ทะเบียนเรียน
พร้อมรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเข้าสอบ ดังนี
5.1.1 ข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค จะเป็ นแบบฟอร์มพิมพ์ดว้ ยกระดาษพืนสีมว่ งด้านในจะเป็ น
ข้อมูลเกียวกับกระบวนวิชาทีนักศึกษาลงทะเบียนไว้และรายละเอียดเกียวกับสถานทีสอบของศูนย์สอบนันๆ รวมทัง
รายละเอียดอืนๆ ทีจําเป็ นในการเข้าสอบ ส่วนด้านนอกจะเป็ น ชือ-นามสกุล รหัสประจําตัว และทีอยูน่ ักศึกษา
ขันตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ และแบบฟอร์มกรณีเปลียนแปลงทีอยู่ ดังนี
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5.1.1.1 ชือ-นามสกุล รหัสประจําตัว
5.1.1.2 ชือศูนย์สอบและสถานทีสอบ
5.1.1.3 ชือวิชา
5.1.1.4 วันสอบ
5.1.1.5 เวลาสอบ
5.1.1.6 ห้องสอบ
5.1.1.7 จํานวนข้อสอบอัตนัยและข้อสอบปรนัย
5.1.1.8 ห้องสอบซําซ้อน
5.1.1.9 ทีตังศูนย์สอบ
5.1.1.10 เอกสารทีใช้ในการสอบ
5.1.1.11 ขันตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ
5.1.1.12 แบบฟอร์มเปลียนแปลงทีอยู่

ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล หน้ า 1
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ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล หน้ า 2

5.2 ตารางสอบไล่ประจําศูนย์สอบ เป็ นเอกสารทีแสดงรายละเอียดห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชาทีจัดสอบ
ในแต่ละคาบเวลาของศูนย์สอบ พร้อมทังแสดงช่วงรหัสประจําตัวของนักศึกษาทีจะต้องเข้าสอบในห้องสอบนันๆ
สําหรับวิธหี าสถานทีสอบจากตารางสอบไล่รวม ให้นกั ศึกษาตรวจดูช่วงรหัสประจําตัวของนักศึกษา ว่าจะต้อง
เข้าสอบในช่วงรหัสใด โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีรหัสประจําตัวของนักศึกษาปรากฏให้เห็น
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางสอบไล่ของแต่ละศูนย์ไปติดประกาศไว้ทโรงเรี
ี ยน ซึงใช้เป็ นสถานทีสอบประจําศูนย์
สอบนันๆ และทีสาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง
ตัวอย่าง ตารางสอบไล่ประจําศูนย์สอบ
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง

หน้ า 1

ตารางสอบจําแนกตามห้องสอบ สําหรับติ ดหน้ าห้องสอบ
ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานทีสอบ วิ ทยาลัยเทคนิ คนครศรีธรรมราช
วิ ชา ENG1001 สถานทีสอบ NT 416 สอบวันที 12/11/60 เวลา 13.00-15.30 น.

วิ ชา

ห้องสอบ

รหัสประจําตัว

แถว

ทีนัง

ENG1001
NT416 600640751 6 -- 600640757 4
01
01 - 07
ENG1001
NT416 600640758 2 -- 600640764 9
02
01 - 07
ENG1001
NT416 600640765 7 -- 600640771 5
03
01 - 07
ENG1001
NT416 600640772 3 -- 600640778 2
04
01 - 07
ENG1001
NT416 600640779 0 -- 600640785 0
05
01 - 07
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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จํานวน
7
7
7
7
7
35

จากตัวอย่าง จะพบว่า ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช (NT) มีสถานทีสอบ คือ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
(NT) ซึงกระบวนวิชา ENG1001 ได้จดั สอบทีโรงเรียนดังกล่าว ในวันที 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น.
จัดสอบทีอาคารเรียน 4 (NT) ห้องสอบ NT416
ตัวอย่าง เช่น ถ้านักศึกษาเป็ นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 600640784 0 ห้องสอบของนักศึกษาสําหรับกระบวนวิชา
ENG1001 คือ ห้อง NT416 แถวที 5 เนืองจากรหัสประจําตัวของนักศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงรหัสประจําตัว 600640779 0
- 600640785 0
5.3 คําแนะนําและข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคในการสอบไล่ จะมีรายละเอียดต่างๆ ทีจําเป็ นสําหรับ
นักศึกษาในการเข้าสอบ คือ
5.3.1 วิธหี าหมายเลขแถวสอบจากตารางแถว - ทีนังสอบ
5.3.2 วิธหี าทีนังสอบ
5.3.3 วิธเี ซ็นชือเข้าสอบ
5.3.4 วิธเี ขียนและระบายกระดาษคําตอบปรนัย
5.3.5 ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
5.3.6 รายละเอียดสถานทีสอบส่วนภูมภิ าค
5.3.7 อืนๆ
6. เอกสารที นักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
6.1 บัตรประจําตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
6.2 ใบเสร็จรับเงินของภาคการศึกษาทีสอบ
6.3 ตารางสอบไล่รายบุคคล
ในกรณีทนัี กศึกษาไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินและบัตรประจําตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
6.3.1 ในกรณีนกั ศึกษาไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบให้นักศึกษาติดต่อผูป้ ระสานงานการสอบ เพือตรวจสอบ
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จากบัญชีรายชือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนส่วนภูมภิ าค เมือตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน ๆ จริง กรรมการฯ ผูป้ ระสานงานศูนย์สอบจะออกบันทึกรับรองการลงทะเบียนเรียน เพือใช้ใน
การเข้าสอบทุกกระบวนวิชา
6.3.2 ในกรณีทไม่
ี ได้นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ตดิ ต่อผูป้ ระสานงานการสอบโดยนักศึกษาจะต้อง
เขียนใบคําร้องขออนุ ญาตเข้าสอบ พร้อมกับแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงต่อหัวหน้าตึกสอบก่อนเข้าห้องสอบ
7. การย้ายศูนย์สอบ
นักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมภิ าค สามารถย้ายศูนย์สอบได้ตามศูนย์สอบทีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ แต่ไม่สามารถย้ายไป
สถานทีสอบทีกรุงเทพฯ (ทังราม 1 และราม 2) ได้
ดังนัน เพือความสะดวกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาย้ายศูนย์สอบได้ดงั นี
7.1 ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน
เมือมหาวิทยาลัยเปิดให้มกี ารลงทะเบียนเรียนประจําแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้งชือศูนย์สอบลงใน
ม.ร.34 (บัตรลงทะเบียนเรียน) ซึงชือศูนย์สอบทีระบุไว้นีอาจเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละภาคการศึกษา ขึนอยู่กบั ความ
ประสงค์ของนักศึกษาว่าจะเข้าสอบทีศูนย์สอบใด ดังนันในการลงทะเบียนเรียนทุกครังนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ชือศูนย์สอบเพราะถ้าเขียนชือหรือรหัสศูนย์สอบผิดจะทําให้เอกสารการสอบไล่ทกุ ประเภทผิดไปด้วย กรณีตรวจสอบพบว่า
ศูนย์สอบไม่ถกู ต้องตามความต้องการ ให้เเจ้งแก้ไขศูนย์สอบขณะลงทะเบียนเรียนทันที
7.2 การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน ก่อนการสอบไล่
นักศึกษาทีประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาจะต้องส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ขอ
ย้ายศูนย์สอบโดยด่วน ก่อนทีจะมีการจัดสอบ ไม่น้อยกว่า 20 วัน พร้อมทังแนบซองจดหมายและจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมส่ง
สําเนาใบเสร็จรับเงินและคําร้อง ถึง “ฝา่ ยจัดสอบ” เพือดําเนินการย้ายศูนย์สอบให้นักศึกษา (ขอแบบคําร้องทีสาขาวิทยบริการ ฯ
ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ที http://regis.ru.ac.th หรือถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ)
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การย้ายศูนย์สอบในกรณีนีนักศึกษาจะต้องสอบทีนังเสริม เนืองจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดทําข้อมูลสําหรับ
สถานทีสอบแห่งใหม่ได้ทนั เนืองจากการจัดทําเอกสารการสอบไล่ทุกประเภท จะจัดตามข้อมูลชือศูนย์สอบทีนักศึกษาระบุไว้ใน
การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจ้งผูท้ เกี
ี ยวข้อง เพือจัดทําเอกสารการสอบไล่ประเภทต่าง ๆ ซึงต้องจัดทําเพิมเติมใหม่
และจัดส่งตารางสอบไล่รายบุคคลใหม่ไปให้นกั ศึกษาทราบ กรณีทไม่
ี ได้รบั ตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับใหม่นกั ศึกษาสามารถไป
ตรวจหาสถานทีสอบใหม่จากตารางสอบไล่รวมซึงติดประกาศทีศูนย์สอบใหม่ได้
ในกรณีทนัี กศึกษาแจ้งย้ายศูนย์สอบและมีการเปลียนแปลงทีอยูไ่ ปจากทีเคยแจ้งไว้ นักศึกษาจะต้องแจ้งขอ
แก้ไขข้อมูลทีอยูใ่ ห้ถกู ต้องด้วย มิฉะนันจะทําให้นักศึกษาไม่ได้รบั เอกสารจากมหาวิทยาลัย
สําหรับการย้ายศูนย์สอบในช่วงทีมีการสอบ อาจจะมีปญั หาในกรณีทศูี นย์สอบทีนักศึกษาย้ายไปเข้าสอบไม่มกี าร
จัดสอบกระบวนวิชาทีนักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบอยู่ ทําให้ไม่มขี อ้ สอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ทศูี นย์สอบนันๆ ซึงจะทําให้
นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาทีต้องการได้
ดังนัน ถ้าไม่มเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วนนักศึกษาควรจะเข้าสอบทีศูนย์สอบซึงได้ระบุไว้พร้อมการลงทะเบียนเรียน
ในเเต่ละภาคการศึกษา
8. การขอสอบซําซ้อนและการเข้าสอบซําซ้อนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
สําหรับผูท้ เป็
ี นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงประเภทสมัครสอบส่วนภูมภิ าค นอกจากการเข้าสอบตาม
ปกติแล้วมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาสอบซําซ้อนได้
8.1 คุณสมบัติ
8.1.1 เป็ นนักศึกษาส่วนภูมภิ าคทีคาดว่าจะจบการศึกษาในภาคนี โดยมีหน่ วยกิตทีเหลือไม่เกินเกณฑ์ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 นี ในกรณีเกินเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องเป็ นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ไม่นบั กระบวนวิชาทีเคยลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคก่อน และยังไม่ทราบผลสอบ)
8.1.2 กรณีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ แต่ยงั ไม่ได้ชาํ ระเงินค่าเทียบโอนส่วนทีเหลือ ให้แนบหลักฐานทีคณะ
รับรองจํานวนหน่ วยกิตทีเทียบโอนได้ไปด้วย มิฉะนันจะยกเลิกคําร้องขอสอบซําซ้อน
8.2 หลักเกณฑ์
8.2.1 เป็ นนักศึกษาทีขอจบการศึกษา(ลงทะเบียนเรียนได้สงู สุด ไม่เกินเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 นี ในกรณีเกินเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหง) ในภาคนันๆ โดยต้องทําเครืองหมายขอจบการศึกษา (x) ในบัตรลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ด้วย
8.2.2 ขอสอบซําซ้อนได้สงู สุด 4 กระบวนวิชา ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
8.2.3 นักศึกษาทีขอสอบซําซ้อน ห้ามย้ายศูนย์สอบ
8.2.4 ในกรณีทนัี กศึกษาขอแจ้งสอบซําซ้อน โดยไม่อยู่ในเกณฑ์ทมีี สทิ ธิขอสอบซําซ้อนได้ มหาวิทยาลัยจะตัด
กระบวนวิชาทีซําซ้อนออกให้เหลือ 8 กระบวนวิชา (ไม่เกิน 22 หน่วยกิต) โดยไม่คนื เงินค่าหน่วยกิตของกระบวนวิชาทีตัดออก
8.2.5 การสอบซําซ้อน จะต้องไปเข้าห้องสอบซําซ้อนซึงจัดแยกต่างหากจากห้องสอบปกติ
8.2.6 กรณีนักศึกษาขอสอบซําซ้อนไว้แล้วและปรากฏว่าวิชาใดวิชาหนึงสอบผ่านแล้วทําให้วชิ าทีเหลือไม่ต้อง
สอบซําซ้อน ให้นักศึกษาไปเข้าห้องสอบปกติตามตารางสอบไล่รายบุคคล
8.3 เวลาในการเข้าสอบซําซ้อน
มหาวิทยาลัยเพิมเวลาของการสอบซําซ้อนอีกเพียง 1 ชัวโมง ไม่ว่าจะสอบกีกระบวนวิชาก็ตาม
คาบเช้า 09.00 - 12.30 น. คาบบ่าย 13.00 - 16.30 น.

86

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

8.4 การเข้าสอบซําซ้อน
สําหรับนักศึกษาทีได้แจ้งขอจบการศึกษาและขอสอบซําซ้อนไว้นนั กระบวนวิชาทีขอสอบซําซ้อนจะแยก
สอบต่างหากจากกระบวนวิชาทีนักศึกษาสอบปกติ ดังนัน กระบวนวิชาทีนักศึกษาไม่ได้ขอสอบซําซ้อนนักศึกษาจะเข้า
สอบตามรายชือห้องสอบของนักศึกษาทีปรากฏในตารางสอบไล่รายบุคคลทีนักศึกษาได้รบั ส่วนกระบวนวิชาทีนักศึกษา
ขอสอบซําซ้อน นักศึกษาจะต้องไปเข้าสอบทีห้องสอบซึงกําหนดไว้ให้เป็ นห้องสอบซําซ้อน โดยมหาวิทยาลัยจะติด
ประกาศแจ้งหมายเลขห้องสอบซําซ้อนของศูนย์สอบทีมีการสอบซําซ้อนให้นักศึกษาทราบ และนักศึกษาต้องไปตรวจ
หาทีนังสอบจากบัญชีตดิ หน้าห้องสอบและเข้าสอบให้ตรงตามทีนังทีกําหนดเพราะนักศึกษาทีแจ้งขอสอบซําซ้อนแต่ละ
คาบอาจเข้าสอบซําซ้อนกระบวนวิชาทีไม่เหมือนกัน ถ้านักศึกษานังสอบผิดทีก็อาจทําให้ได้รบั ข้อสอบไม่ถูกต้อง
ตัวอย่าง
11 : ร้อยเอ็ด

ลําดับ
1
2
3
4

หน้า 1

รหัสประจําตัว
600141207 0
600141225 2
600240072 8
600640750 5

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
สอบวันที 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คาบ A
บัญชีประกาศทีนังสอบนักศึกษาสอบซําซ้อน
ชือ-สกุล
วิชาที 1
วิชาที 2
วิชาที 3
ชอบ รักเรียน
ENG1002 LAW2006
มัน ขยันยิง
MTH1104 LAW3011
คง เก่งจริง
ENG1002 LAW4001
ธรรม รักราม
MGT2409 MTH1104

แถว/ทีนัง
1/3
1/1
1/2
1/4

กําหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
ในการสอบของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดสอง
สัปดาห์ โดยแบ่งการสอบออกเป็ น 4 วัน วันละ 2 คาบเวลา ดังนี
วันเสาร์ (1)

เช้า (1A)
(09.00-11.30)

บ่าย (1B)
(13.00-15.30)

วันอาทิตย์ (2)

เช้า (2A)
(09.00-11.30)

บ่าย (2B)
(13.00-15.30)

วันเสาร์ (1)

เช้า (1A)
(09.00-11.30)

บ่าย (1B)
(13.00-15.30)

วันอาทิตย์ (2)

เช้า (2A)
(09.00-11.30)

บ่าย (2B)
(13.00-15.30)

สัปดาห์แรก

สัปดาห์ทสอง
ี

* กําหนดวันสอบไล่แต่ละภาคการศึกษา ตรวจสอบได้จากปฏิ ทินการศึกษาส่วนภูมิภาค *
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การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และหรือภาค 2 ต่อเนืองกันทุกภาคจนกว่าจะจบการศึกษา (ยกเว้น ภาคฤดูรอ้ น
จะลงทะเบียนเรียนหรือไม่กไ็ ด้) หากไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และหรือภาค 2 จะต้องชําระเงินเป็นค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ภาคละ 150 บาท นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนืองกันได้ 2 ภาคการศึกษา (ไม่นบั ภาคฤดูรอ้ น) โดยจะเลือกดําเนินการได้
ดังนี
1. ไม่ตอ้ งดําเนินการใดๆ ในระหว่างทีขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา แต่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคถัดไปพร้อมกับชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามจํานวนภาคทีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยให้ชําระพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมอืนๆ ในบัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียส์ าํ หรับผูส้ มัครสอบส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) หรือ
2. ชําระเฉพาะค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นรายภาค เมือนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนภาคหนึงภาคใด
(ยกเว้นภาคฤดูรอ้ น) จะชําระได้เป็ นรายภาคแต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยให้ชาํ ระทีสาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่งหรือชําระทาง
ไปรษณียธ์ นาณัต ิ สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน
อาคาร สวป. ชัน 6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 พร้อมทังแนบซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้า
ถึงตนเอง 1 ฉบับไปด้วย เพือส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาคืนให้นกั ศึกษา
*** หากนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษา โดยทีไม่ได้ดําเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 จะหมดสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ หากมีหน่ วยกิตสะสมจะต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
โดยใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง และชําระเงินค่าเทียบโอนเป็ นรายหน่วยกิตๆ ละ 50 บาท
กรณีทต้ี องการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพนักศึกษาโปรดโทร. 0-2310-8626

การขอจบและเสนอชือเพือขอรับปริ ญญา
นักศึกษาทีคาดว่าจะจบในภาคการศึกษาใดก็ตาม นักศึกษาจะต้องกาเครืองหมาย x ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความ
ขอจบการศึกษาในภาคนี ในบัตรลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ภาคสุดท้าย
ถ้านักศึกษาไม่กาเครืองหมายดังกล่าว แต่สามารถจบการศึกษาได้จริง โดยสอบผ่านครบทุกวิชาแล้ว จะต้องชําระเงินค่า
ธรรมเนียมการแจ้งจบล่าช้า ภาคละ 150 บาท
เมือนักศึกษาตรวจสอบครบหลักสูตรแล้วให้แจ้งคณะทีสังกัด เพือเสนอชือให้สภามหาวิทยาลัยอนุมตั เิ ป็น ผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ต่อไป หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ริ ายชือแล้วให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษายืนแบบคําขอหนังสือสําคัญ รับรองปริญญาและ
ขึนทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) และแบบยืนขอ Transcript ทีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค (ม.ร.49.1.1) ดังเอกสาร
คําร้องทีแนบมาในระเบียบการฯ แล้วดําเนินการตามขันตอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรือง ”การขอจบการศึกษา
ของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค”
กรณีทผูี ส้ าํ เร็จการศึกษาไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ให้ตดิ ต่อเพือขอรับปริญญาบัตรได้ที
อาคาร สวป. งานแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร ชัน 1 เคาน์เตอร์ 6 หลังพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร 15 วันทําการ โดยแสดง
หลักฐาน ดังนี
1. หนังสือมอบอํานาจ สามารถดาวน์โหลดได้ที www.regis.ru.ac.th
2. สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ
3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมขึนทะเบียนบัณฑิตจํานวน 1,000 บาท หรือสําเนาวุฒกิ ารศึกษา เช่น ทรานสคริปต์ ใบรับรองสภาฯ
หมายเหตุ 1. ก่อนดําเนินการแจ้งจบทีสาขาวิทยบริการฯ ให้นกั ศึกษากรอกข้อมูลเพือขึนทะเบียนบัณฑิตขอสําเร็จการศึกษา
ได้ทเว๊
ี ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ที Link นักศึกษาขึนทะเบียนขอสําเร็จการศึกษา
2. เมือบัณฑิตได้งานทําหรือได้งานใหม่ ให้บณ
ั ฑิตเข้าตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการมีงานทําของตนเอง
ทีเว๊ปไซต์ www.ru.ac.th ทีระบบฐานข้อมูลการหางานทําของบัณฑิต ซึงมหาวิทยาลัยต้องรายงานและเชือมต่อ
ข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผูป้ ระกอบการทีต้องการตําแหน่งทีตรงกับคุณวุฒขิ อง
ผูส้ าํ เร็จ การศึกษาทีเว๊ปไซต์ www.job.mua.go.th
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เพือเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาสามารถปรับเปลียนวิธกี ารเรียนการสอน ให้เข้ากับสภาพความจําเป็ นและความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคน โดยการโอนย้ายจากส่วนภูมภิ าคมาเรียนทีส่วนกลาง หรือจากส่วนกลางไปเรียนทีส่วนภูมภิ าคได้
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิธกี ารโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ดังต่อไปนี

หลักเกณฑ์การโอนย้ายฯ

1. เป็ นผูท้ มีี สถานภาพการเป็ นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปจั จุบนั ยังมีสถานภาพการเป็ นนักศึกษาอยู่
2. นักศึกษาจากส่วนกลาง ทีจะโอนย้ายฯไปส่วนภูมภิ าค ต้องเป็ นผูท้ ศึี กษาอยู่ใน 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชาการจัดการ กลุม่ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ และสาขาวิชาสือสารมวลชน ในกรณีทไม่
ี ได้ศกึ ษาในสาขาวิชาดังกล่าวแต่ประสงค์
จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภิ าค ให้ดําเนินการย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาทีศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Services) อาคาร KLB ชัน 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีทย้ี ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาให้เป็ นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 18.2 ความว่า “นักศึกษาทีประสงค์จะย้ายคณะ หรือ
เปลียนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ”
สําหรับนักศึกษาส่วนภูมภิ าคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาทีส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา หากจะย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชา
ให้ดาํ เนินการโดยใช้รหัสประจําตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายแล้ว
3. เฉพาะนักศึกษาทีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิตไว้ จะต้องชําระเงินค่าเทียบโอนส่วนทีเหลือและหรือค่าธรรมเนียมเทียบโอน
ล่าช้าให้ครบถ้วนตามอัตราทีมหาวิทยาลัยกําหนดก่อน สําหรับการโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภิ าค
4. นักศึกษาทีดําเนินการโอนย้ายฯแล้ว ให้เริมศึกษาของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตังแต่ภาค 1 ปีการศึกษานัน
เป็ นต้นไป
5. ให้ดาํ เนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครังเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนํ า
หน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

ขันตอนการโอนย้ายฯ
1. นํ าใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพ
นักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชําระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ ทีกองคลัง อาคารสํานักงานอธิการบดี ชัน 1 แล้วไปติดต่อ
ทีฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชัน 6 เพือตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละข้อมูลต่างๆ ในเบืองต้น
2. ชําระเงินจํานวน 600 บาท โดยเป็ นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 100 บาท
ทีกองคลังอาคารสํานักงานอธิการบดี ชัน 1 แล้วไปดําเนินการด้านฐานข้อมูลของแต่ละระบบทีฝา่ ยทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
อาคาร สวป. ชัน 2
3. ดําเนินการภายในระยะเวลาทีมหาวิทยาลัยกําหนด กําหนดให้โอนย้ายฯ ปี ละ 1 ครัง นักศึกษา สามารถสอบถาม
รายละเอียดที อาคาร สวป. ชัน 6 โทร. 0-2310-8610, 0-2310-8626

ขันตอนการลงทะเบียนเรียน
1. ลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจําตัวใหม่ ตามบัตรประจําตัวนักศึกษา
2. ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทีเปิ ดสอนตามวันและเวลาทีมหาวิทยาลัยกําหนดของแต่ละระบบการเรียนการสอน
3. ชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน

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

89

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชันปริญญาตรี
การโอนย้ายในทีนี หมายถึง การทีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงจากส่วนกลางขอโอนย้ายมาเป็ นนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
หรือนักศึกษาส่วนภูมภิ าคขอโอนย้ายไปเป็ นนักศึกษาส่วนกลาง คําว่า “นักศึกษาส่วนกลาง” และ “นักศึกษาส่วนภูมภิ าค”
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี

นักศึกษาส่วนกลาง

นักศึกษาส่วนภูมิภาค

1. สมัครทีมหาวิทยาลัยหรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือ
ทาง Internet
2. คณะทีสมัครเข้าศึกษา มี 9 คณะ นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนตามความสนใจ ภายในหลักสูตรทีกําหนดไว้
3. รหัสประจําตัวหลักที 5 ขึนอยูก่ บั ลําดับการสมัคร
4. การลงทะเบียนเรียน ทางไปรษณีย์ ทาง Internet หรือ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที ม.ร.
5. การจัดการเรียนการสอนมีการจัดห้องเรียนให้นักศึกษา
เข้าฟงั การบรรยายทุกกระบวนวิชา โดยวิชาชันปี ที 1
จัดการเรียนการสอนทีรามฯ 2 วิชาปี ที 2-4 จัดการเรียน
การสอนทีรามฯ 1
6. จํานวนวันเวลาสอบมากน้อยขึนอยู่กบั จํานวนนักศึกษาที
ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน
7. สถานทีสอบ คือ รามฯ 1 และ รามฯ 2 นักศึกษาจะสอบ
ทีรามฯ 1 หรือ รามฯ 2 ขึนอยูก่ บั มหาวิทยาลัยกําหนด
8. อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่ วยกิตละ
25.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคปกติ
800.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น
500.-บาท
- ค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ
300.-บาท

1. สมัครทีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซึงปจั จุบนั มี
23 แห่ง ทางไปรษณีย์ และทาง INTERNET
2. คณะทีเปิดสอนมี 4 คณะ 4 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเป็น
ผูก้ ําหนดกระบวนวิชาให้เรียนตลอดหลักสูตร
3. รหัสประจําตัวหลักที 5 กําหนดให้เป็นเลข 4
4. การลงทะเบียนเรียน ทางไปรษณีย์ ทาง INTERNET หรือ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองทีสาขาวิทยบริการ ฯ
5. การจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายผ่านทาง
ดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติใน
วันจันทร์ - วันศุกร์ และมีอาจารย์ผสู้ อนเดินทางไป
บรรยายสรุปในวันเสาร์ - อาทิตย์
6. จํานวนวันสอบมีภาคละ 4 วัน จัดสอบเฉพาะ
วันเสาร์ - อาทิตย์ สถานทีสอบ คือ จังหวัดต่างๆ ที
มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็ นศูนย์สอบ ปจั จุบนั มี 39
จังหวัด นักศึกษาจะสอบทีจังหวัดใดก็ได้โดยระบุสถานที
สอบตาม CODE ทีกําหนดลงในบัตรลงทะเบียนเรียน
และสามารถย้ายศูนย์สอบได้ตามความจําเป็ นทุกภาค
7. อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ
50.-บาท
(สอบซ่อมหน่วยกิตละ)
25.-บาท
- ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ
60.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคปกติ
600.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น
400.-บาท
- ค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ
150.-บาท
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การบริการข้อมูลสารสนเทศ
งานบริ การสารสนเทศ บริการให้ขอ้ มูลต่างๆ เกียวกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี
1. ปฏิทนิ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
2. ปฏิทนิ การศึกษาประจําภาค1, 2 และภาคฤดูรอ้ น ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
3. แผ่นพับเกียวกับคณะและสาขาวิชาทีน่ าสนใจ, สาขาวิชาใหม่ทน่ี าสนใจ สายงานประกอบวิชาชีพ ทุกคณะ
การขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. แผ่นพับเกียวกับค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
5. แผ่นพับการสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพือเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
6. หนังสือระเบียบการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา และแผนกําหนดการศึกษาชันปริญญาตรีสว่ นกลางและสมัครสอบ
ส่วนภูมภิ าค
7. บริการ CD แนะนํามหาวิทยาลัยรามคําแหง

ต้ องการเอกสารข้อมูลดังกล่าว จดหมายขอตามทีอยู่ข้างล่างนี
เรียน
ผูอ้ ํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
อาคาร สวป. ชัน 5 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
(งานบริการสารสนเทศ)
ดําเนินการโดย งานบริการสารสนเทศ ฝา่ ยบริการวิชาการและสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8612, 0-2310-8614
หน่ วยให้คาํ ปรึกษา บริการให้คําปรึกษาด้วยตนเอง อาคาร สวป. ชัน 4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จดหมายสอบถามและโทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8614, บริการตอบไขข้อข้องใจให้กบั นักศึกษาผ่านทาง
www.ru.ac.th “มีคําถาม มีคาํ ตอบ” ไขข้อข้องใจ สวป. (งานทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี)
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ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

สาขาวิ ทยบริ การ
1 ปราจีนบุร ี
2 อุทยั ธานี
3 นครศรีธรรมราช
4 อํานาจเจริญ
5 แพร่
6 นครพนม
7 สุโขทัย
8 ขอนแก่น
9 ศรีสะเกษ
10 ตรัง
11 ลพบุร ี
12 นครราชสีมา
13 หนองบัวลําภู
14 ชัยภูม ิ
15 เพชรบูรณ์
16 บุรรี มั ย์
17 เชียงราย
18 กาญจนบุร ี
19 เชียงใหม่
20 สุรนิ ทร์
21 อุดรธานี
22 พังงา
23 สงขลา
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สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

หน่ วยรับสมัคร(รับสมัครส่วนภูมภิ าค) สวป.

01 เชียงใหม่
02 เชียงราย
03 แพร่
04 พิษณุโลก
05 นครสวรรค์
06 อุดรธานี
07 นครพนม
08 ขอนแก่น
09 สุรนิ ทร์
10 นครราชสีมา
11 ร้อยเอ็ด
12 อุบลราชธานี
13 สุพรรณบุร ี
14 ราชบุร ี
15 จันทบุรี
16 ประจวบคีรขี นั ธ์
17 สุราษฎร์ธานี
18 นครศรีธรรมราช
19 ตรัง
20 สงขลา
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21 เพชรบูรณ์
22 ปราจีนบุร ี
23 อุทยั ธานี
24 อํานาจเจริญ
25 ชุมพร
26 สุโขทัย
27 ศรีสะเกษ
28 ลพบุร ี
29 หนองบัวลําภู
30 นครปฐม
32 ชัยภูม ิ
33 สกลนคร
34 บุรรี มั ย์
35 สระแก้ว
36 กาญจนบุร ี
37 น่าน
38 อุตรดิตถ์
39 พังงา
40 เลย
ลําดับที 31 ยกเลิก

สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
CODE
01

ชือศูนย์
เชียงใหม่

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานทีตัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
(TA)
(ภาค1,2)

128 ม.4 ถ.มหิดล ต.หนองหอย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 140244 - 5
Fax. (053) 140246
146 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 277609

ร.ร.พุทธิโศภณ
(PT)
(ภาคฤดูรอ้ น ซ่อม1,2)

สถานทีใกล้เคียง
ตังอยู่ในวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร
สถานีตํารวจ อ.เมือง

รถประจําทางทีผ่าน
รถรับจ้าง

วัดเจดียห์ ลวง
รถโดยสารรับจ้างสีแดง
อนุ สาวรีย์สามกษัตริย์
รถจักรยานยนต์รบั จ้าง
ตรงข้ามโรงแรมอโนดาด

02

เชียงราย

ร.ร.ดํารงราษฏร์สงเคราะห์ 554 ม.2 ถ.อุตรดิต อ.เมือง
(DS)
จ.เชียงราย 57000
โทร. (053) 711450,711470
Fax. (053) 711471

วัดกลางเมือง
สถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมือง

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อเครือง
รถสามล้อถีบ

03

แพร่

ร.ร.นารีรตั น์
(NR)

1 ถ.คุม้ เดิม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร. (054) 511124, 522263
Fax. (054) 511500

จวนผูว้ ่าราชการ จ.แพร่
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สวนสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ ร.9

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อถีบ

04

พิษณุโลก

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคเหนือ
(PR)

289 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุ โลก 65000
โทร. (055) 322685
Fax. (055) 214750

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รถเมล์สายหยองตมติดกับสนามกีฬากลาง
พิษณุโลก, สายวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
-พิษณุโลก,รถประจําทาง
สายพิษณุโลก-เต็งหนาม

05

นครสวรรค์

ร.ร.นครสวรรค์
(NW)

173 ถ.มาตุลี ต.ปากนําโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. (056) 226014, 211151
Fax. (056) 222711

เทศบาลเมืองนครสวรรค์
สถานีดบั เพลิง
ร.ร.ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
เขากบ

06

อุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี
(ED)

8 ถ.โพธิศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 246690
Fax. (042) 243236

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ
รถรับจ้าง
โรงเรียนอนุ บาลอุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุ กุล

07

นครพนม

ร.ร.นาแกสามัคคีวทิ ยา
(NS)

หมู่ 9 ถ.นาแก-สกลนคร
ต.บ้านเก้ง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130
โทร. (042) 571254
Fax. (042) 328960

โรงพยาบาลนาแก
ทีว่าการอําเภอนาแก
สถานีตํารวจภูธร
อ.นาแก

รถสหมิตร สกล-นาแก
มุกดาหาร
รถบัสธาตุพนม-สกล
อุดรธานี

08

ขอนแก่น

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ขอนเเก่น
(PK)

กม.19 (ถนนเเจ้งสนิท)
บ้านโนนทอง ต.หินตัง
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. (043) 274250-4
(043) 306106-7

ั ามันสุคนธมาน
ใกล้ปมนํ

รถโดยสารบ้านไผ่ บรบือ
สองแถวบ้านไผ่ หินตัง รถโดยสาร
บ้านไผ่-ขอนแก่น

09

สุรนิ ทร์

ร.ร.สิรนิ ธร
(ST)

ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. (044) 511189
Fax. (044) 511189

ร.ร.อนุบาลสุรนิ ทร์
การไฟฟ้า จ.สุรนิ ทร์
โรงแรมธารินทร์

รถประจําทางสีชมพู
สาย 1,3

10

นครราชสีมา

ร.ร.สุขานารี
(SN)

547 ถ.โพธิกลาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 242-365
Fax. (044) 053-769

สนง.สาธารณสุขเทศบาล
สนง.เทศบาล
นครราชสีมา
อนุ เสาวรียท์ า้ วสุรนารี

รถประจําทางสาย 1
สามแยกปกั -วิทยาลัย
ราชมงคล
รถประจําทางสาย
มทส -วิทยาลัยราช
มงคล, สาย 3 บ้าน
มะขามเฒ่า-หัวทะเล

รถโดยสารประจําทาง
สายตราด-เขาขาด
สายตราด-ดาวดึงส์
รถเมล์สายรอบเมือง
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CODE

ชือศูนย์

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานทีตัง

11

ร้อยเอ็ด

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนการร้อยเอ็ด
(PC)

ต.หนองแวง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. (043) 513900
(043) 515204

12

อุบลราชธานี

ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
(BJ)

ถ.สรรพสิทธิ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 240684-5 ต่อ 142
Fax. (045) 262193

13

สุพรรณบุรี

ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
(KS)

14

ราชบุรี

15

จันทบุรี

16

สถานทีใกล้เคียง
รถประจําทางทีผ่าน
สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
รถประจําทาง
ร้อยเอ็ด
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก
รถเมล์สาย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามล้อถีบ

ถ.มาลัยแมน ต.รัวใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

สํานักงานโยธา
สํานักงานการประปา
จ.อุบลราชธานี
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล
วัดปา่ เลไลย์
สํานักงานการประถมศึกษาสุพรรณบุร-ี
นครปฐม

ร.ร.ราชโบริกานุ เคราะห์
(RB)

421 ถ.ยุตธิ รรม ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. (032) 337039
Fax. (032) 321739, 315669

สนามกีฬากลาง
จ.ราชบุรี
ศาล จ.ราชบุรี
ศาลากลาง จ.ราชบุรี

รถเมล์สองแถวสาย
ศาลากลางตราด
เขาวังตลาด

ร.ร.ศรียานุ สรณ์
(SS)

1 ถ.ศรียานุ สรณ์ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร. (039) 311225, 350225
Fax. (039) 322122

ร.ร.เบญจมราชูทศิ
ทีทําการประปา
จ.จันทบุรี

รถรับจ้าง

ประจวบคีรขี นั ธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย

250 ถ.สละชีพ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000
โทร. (032) 611103, 602164
Fax. (032) 602164

เกาะหลัก
กรุงเทพ-บางสะพาน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบ กรุงเทพ-ทับสะแก
โรงพยาบาลประจวบฯ
กรุงเทพ-ประจวบฯ

17

สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์พทิ ยา
(SR)

ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

องค์การโทรศัพท์
ทีทําการไปรษณีย์
สุราษฎร์ธานี
วัดธรรมบูชา

สุราษฎร์ธานี-พูนพิน
สุราษฎร์ธานี-กทม.
นครศรีฯ-สงขลา
สุราษฎร์ธานี-นครศรีฯ

18

นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
(NT)

263 ถ.ราชดําเนิน ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
โทร. (075) 356062
Fax. (075) 345384

ตรงข้ามสนามกีฬา
จังหวัด
เยือง ร.ร.ศรีธรรมราช
ศึกษา

รถสองแถวสาย
หัวถนน-สนามกีฬา
รถประจําทางสาย
นครศรีฯ-ท่าศาลา
นครศรีฯ-ทุง่ สง
นครศรีฯ-ปากพนัง

19

ตรัง

ร.ร.สภาราชินี
(SP)

142 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
โทร. (075) 218792, 210792
Fax. (075) 210792

หอนาฬิกา
สถานีดบั เพลิงเทศบาล
เมือง ตรงข้ามบ้านนายชวน หลีกภัย

รถรับจ้าง

20

สงขลา

ร.ร.วรนารีเฉลิม
(VC)

เลขที 1 ถ.ปละท่า อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร. (074) 314415, 311258
Fax. (074) 312646

โรงแรมพาวิลเลียม
สงขลาธานี
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
วัดสระเกษ

รถเมล์โพธิทอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ ระจําทาง
สงขลา-หาดใหญ่

94

(PW)
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รถประจําทางสาย
สุพรรณบุร-ี กาญจนบุรี

CODE

ชือศูนย์

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานทีตัง

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

21

เพชรบูรณ์

สาขาวิทยบริการฯ
จ.เพชรบูรณ์
อาคารนางเสือง
(NSB)

เลขที 6 ถ.เลียงเมือง ต.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7153

รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารขนาดเล็ก

22

ปราจีนบุร ี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ปราจีนบุรี
(PB)

บ้านแหลมหิน ต.ไม้เด็ด อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. (037) 454096
0-2310-8000 ต่อ 7020,7022,
7024
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7032

ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี
สํานักงานทีดินจังหวัด
(ศูนย์ราชการแห่งใหม่)

รถประจําทางสาย 2
มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง

23

อุทยั ธานี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.อุทยั ธานี
(UT)

ถ.333 บ้านบางกุง้ ต.สะแกกรัง
อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000
โทร. 0-2310-8000 ต่อ 7038,
7030-4
(056) 980657-9
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039

ศูนย์รถฟอร์ดอุทยั ธานี

รถประจําทางสาย
อุทยั ธานี-นครสวรรค์
รถประจําทางสาย
อุทนั ธานี-กรุงเทพฯ

24

อํานาจเจริญ

สาขาวิทยาบริการฯ
จ.อํานาจเจริญ
(AM)

125 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ไก่ดํา
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000
โทร.0-2310-8000 ต่อ 7040-1
(045) 523515-6)
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

โรงเรียนบ่อบุโปโล

สายสหมิตร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลิงนกทา-อุบลฯ
รถเมล์สายสีขาว
สาย 1

25

ชุมพร

ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา
(SD)

196 ถ.พิศษิ ฐ์พยาบาล อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. (077) 511014
Fax. (045) 511995

โรงพยาบาลชุมพร
ห้องสมุดประชาชน

รถเมล์สายรอบเมือง
รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง

26

สุโขทัย

สาขาวิทยบริการฯ
จ.สุโขทัย
(SU)

ต.เมืองเก่า อ.เมือง
กองกํากับการ 6 กอง
จ.สุโขทัย 64210
บังคับการฝึกพิเศษ
โทร. (055) 615346 ต่อ 615348 อบต.เมืองเก่า
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

รถประจําทางสาย
สุโขทัย-บ้านด่าน
ลานหอย
รถตาก-พิษณุโลก

27

ศรีสะเกษ

ร.ร.สตรีสริ เิ กศ
(SK)

ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. (045) 612868
Fax. (045) 620642

ร.พ.ประชารักษ์
สถานีรถไฟ
โรงแรมพรหมพิมาน

รถสองแถวจากสถานี
ขนส่ง
รถประจําทางสาย
กรุงเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผ่านด่านหน้า
ร.ร.)
รถสามล้อ

28

ลพบุรี

ร.ร.เทศบาล4
เทศบาลเมืองลพบุร ี
(DL)

ต.ป่าตาล อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. (036) 41252

ทีว่าการอําเภอเมือง
ลพบุรี
วัดเมืองใหม่

รถสองแถวสาย
ห้วยเปียม
รถเมล์สายรอบเมือง
รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง

29

หนองบัวลําภู ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
(NP)

63 หมู่ 10 ถ.ยุทธศาสตร์
อุดร-เลย ต.ลําภู อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000
โทร. (042) 312547
Fax. (042) 312548

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลําภู
หมวดการทางจังหวัด
หนองบัวลําภู

รถโดยสารอุดร-เลย
รถโดยสารหนองบัวเชียงใหม่

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

95

CODE

ชือศูนย์

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานที ตัง

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

30

นครปฐม

ร.ร.นายร้อยตํารวจ
(PA)

90 หมู่ 7 ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. (034) 325347
Fax. (034) 312035

สถานีตาํ รวจภูธร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัย

รถประจําทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สีม่วง)
รถตูพ้ าต้า-สามพราน
รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
แยกปากทาง
สามพราน

32

ชัยภูมิ

ร.ร.จัตุรสั วิทยาคาร
(CK)

304 หมู่ 12 บ้านโพธิทอง
ต.กุดนําใส อ.จัตุรสั
จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงข้ามตลาดกลางข้าว
และพิชไร่ จ.ชัยภูมิ
ั ามันดาวอีสาน
ปมนํ
สะพานข้ามทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจําทาง
รถ บขส.ชัยภูม-ิ กทม.
ชุมแพ-หนองบัวลําภูเลย-กทม.
บขส.จตุรสั

33

สกลนคร

ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
(WN)

400 หมู่ 4 ต.วานรนิวาส
ศูนย์ราชการอําเภอ
รถประจําทางสาย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 วานรนิวาส
บึงกาฬ-อุดร-กทม.
โทร. (042) 791664
วัดป่าธรรมนิเวศวนาราม บ้านแพร-โคราช
สกลนคร-บ้านม่วง

34

บุรรี มั ย์

วิทยาลัยเทคนิคบุรรี มั ย์
(BT)

322 ถ.จิระ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. (044) 611079
Fax. (044) 611472

35

สระแก้ว

ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง
(KL)

5/3 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ ชุมชนบ้านกิโลสอง
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว27120 บังกะโลฉายสุข
โทร. (037) 231711

รถรับจ้างสองแถว

36

กาญจนบุรี

ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
(BC)

567 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. (034) 581235
Fax. (034) 628143

รร.อนุ บาลบ่อพลอย
ทีว่าการอําเภอบ่อพลอย
ทีทําการไปรษณีย์
อําเภอบ่อพลอย

รถโดยสารประจําทาง
สาย 325
(กาญจนบุร-ี ด่านช้าง)

37

น่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(TN)

ถ.รอบกําแพงเมืองทิศตะวันตก
อ.เมือง จ.น่ าน 55000
โทร. (054) 710962 ต่อ 302
Fax. (054) 710711
มือถือ. 08-1716-5374

สถานีขนส่งน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน
สถานีตาํ รวจภูธร จ.น่าน

รถประจําทางสาย
น่าน-ท่าวังผา-ปวั เชียงกลาง-ทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติ
สายน่าน-กรุงเทพฯ
สายน่าน-สา

38

อุตรดิตถ์

ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
(UN)

7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. (055) 411105
Fax. (055) 413205

ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ รถประจําทางสาย
ตรงข้ามจวนผูว้ ่าราชการ รอบเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์

39

พังงา

ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
(TW)

ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. (076) 484956

วัดนารายนิการาม

รถรับจ้าง

40

เลย

ร.ร.เทศบาล 5
บ้านหนองผักก้าม
(TB)

34 ถ.เลย - เชียงคาน ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000

ร.ร.มหาไถ่ศกึ ษา

รถประจําทาง
เลย - ท่าลี
เลย - นาอ้อ
เลย - เชียงคาน
เลย - ปากชม

96

ม.ราชภัฏบุรรี มั ย์
ร.ร.เทศบาล 1
สนง.สหกรณ์ จ.บุรรี มั ย์
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รถประจําทางสาย 1
มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
สามล้อรับจ้าง

สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์
สาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ
ปราจีนบุรี

หมู่ 11 ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี 25230 อยู่ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (037) 218908 - 12, 0-2310-8000 ต่อ 7020, 7022, 7024 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7023
อุทยั ธานี
บ้านบางกุง้ ตําบลสระแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี 61000 อยูห่ า่ งจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (056) 980567-9, 0-2310-8000 ต่อ 7030-4, 0-2310-8000 ต่อ 7038 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039
นครศรีธรรมราช ถนนศรีธรรมราช-ทุ่งสง ตําบลท้ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ (075) 378660-1, (075) 466147-8, 0-2310-8000 ต่อ 7051-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7050
อํานาจเจริญ ศูนย์ราชการที 2 (ดงสีบุร)ี 125 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ตําบลไก่คาํ อําเภอเมือง จําหวัดอํานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ (045) 523515-6, 0-2310-8000 ต่อ 7040-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042
แพร่
สาธารณประโยชน์เด่นยวง ตําบลป่าแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 อยู่ห่างจากตัวเมือง 6.7 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (054) 520580, 0-2310-8000 ต่อ 7060-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7062-3
นครพนม
109 หมู่ที 12 บ้านด่านสาวคอย ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
โทรศัพท์ (042) 571409, (042) 530980-9, 0-2310-8000 ต่อ 7070, 7072-3, 7075, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7074
สุโขทัย
บ้านวังวน ถนนสุโขทัย-ตาก ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 อยูห่ ่างจากตัวเมืองประมาณ
18 กิโลเมตรและห่างจากอุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย 4 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (055) 945112-4 , 0-2310-8000 ต่อ 7090-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3
ขอนแก่น
สาธารณประโยชน์รมิ ถนนบ้านไผ่ - มหาสารคาม กม.ที19 (ถนนแจ้งสนิท) บ้านโนนทอง ตําบลหินตัง อําเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110 โทรศัพท์ (043) 274250-4, (043) 306106-7, 0-2310-8000 ต่อ 7100-2,
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7103,
ศรีสะเกษ
เลขที 363 หมู่ 3 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทุ่งขุมทรัพย์ ถนนเลียงเมือง ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
อยู่ห่างจากศาลากลางประจําจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร โทรศัพท์ (045) 826067-8 , 0-2310-8000 ต่อ 7110-1
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7112
ตรัง
ถนนตรัง-ปะเหลียน ตําบลนาบินหลา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ห่างท่าอากาศยานตรัง 4 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (075) 501199, (075) 501164-7, 0-2310-8000 ต่อ 7120-1, Fax. (075) 501-164-5
ลพบุร ี
บ้านหัวเปี ยม ถนนพระปิ ยะ ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ (036) 414052-4, 0-2310-8000 ต่อ 7130-1, 0-2310-8000 ต่อ 7133-34 08-7346-7058,
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7132
นครราชสีมา 139 ม.7 ถนนนครราชสีมา - โชคชัย ก.ม.ที 22 ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ (044) 249715, (044) 249900, (044) 756505 , 0-2310-8000 ต่อ 7080-4 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7085
หนองบัวลําภู ถนนอุดร-เลย ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39000
โทรศัพท์ (042) 315952-9 , 0-2310-8000 ต่อ 7170-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7173
ชัยภูมิ
ถนนสุรนารายณ์ ตําบลโคกเริงรมย์ อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 ห่างตัวอําเภอประมาณ 20 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (044) 056061-3 , 0-2310-8000 ต่อ 7161, 7163, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7162 #102
เพชรบูรณ์
หมูท่ ี 6 ถนนเลียงเมืองหล่มสัก ตําบลฝายนาแซง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ (056) 718333-4, 0-2310-8000 ต่อ 7150-5, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7153
บุรรี มั ย์
เลขที 119 หมู่ 4 บ้านโคกเขาน้อย ถนนบุรรี มั ย์-ห้วยราช ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์ 31000
โทรศัพท์ (044) 658052, (044) 666595 , 0-2310-8000 ต่อ 7140-1, 0-2310-8000 ต่อ 7144 Fax. 0-2310-8000
ต่อ 7142-3
ั น หมู่ 6 ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เชียงราย
ถนนศูนย์ราชการฝงหมิ
โทรศัพท์ (053) 152082, (053) 152050 ,(053) 602530 , 0-2310-8000 ต่อ 7180-3,
Fax. 0-2310-8000 ต่อ7180 08-8290-7172
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กาญจนบุร ี
เชียงใหม่
สุรนิ ทร์
อุดรธานี
พังงา
สงขลา

99/9 หมู่ 1 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034) 581009, (034) 581090 , (034) 581923 , 0-2310-8000 ต่อ 7210-1
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7212
ศูนย์พฒ
ั นาบุคลากร สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ถนนโชตะนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 (สปจ. เก่า)
โทรศัพท์ (053) 226330, Fax. (053) 226329
สาธารณประโยชน์ทาํ เลเลียงสัตว์ทงุ่ ละเอ็น หมู่ 2 บ้านส้มปอ่ ย ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ 32000
โทรศัพท์ (044) 558918-9, 0-2310-8000 ต่อ 7200-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7202
หมู่ 2 ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ (042) 219983-5, 0-2310-8000 ต่อ 7190-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7193
ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ (076) 428400, (076) 410927 , 08-9078-6381 Fax. (076) 428419
หมู่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 251333 FAX (074) 251888

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
( Disability Support Services Center : DSS Center )
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิ ดโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูพ้ กิ ารเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาต่างๆ
ได้ ตามศักยภาพของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของเเต่ละคณะและสาขาวิชา โดยมีการบริการทางการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ดังนี
1. การให้คาํ ปรึกษา การเลือกสาขาวิชา การวางแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาพิการ
2. เงินอุดหนุ นทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี เป็น ปริ ญญาตรีใบเเรก เท่านัน
โดยมีคุณสมบัตแิ ละหลักฐานทีแสดงการรับรองความพิการ คือ
- บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
- ไม่เคยได้รบั การอุดหนุ นทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน
3. สือการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพิการ เช่น ตําราเรียน VCD/MP3, บันทึกเสียงคําบรรยายของอาจารย์,
วิดโี อคําบรรยายย้อนหลัง, ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book), หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (e-audiobook) e-learning,
cyber classroom, การสอบไล่ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์, (e-testing)
ผูพ้ กิ ารสามารถขอรับคําปรึกษาเพือรับข้อมูลทีจําเป็นก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา หรือขอรับเงิน
อุดหนุ นการศึกษาได้ทศูี นย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกาษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา ชัน 1 โทร.02-310-8306 โทรสาร. 02-310-8306 หรือ http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss
หรือทางไปรษณียท์ ี
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน 1
282 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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วิธีการทําประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทําประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล โดย
เสียค่าเบียประกันในอัตรา 150 บาทต่อปี คุม้ ครองตลอด 24 ชัวโมง กรณีได้รบั อุบตั เิ หตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ครังละไม่เกิ น 10,000 บาท และกรณีเสียชีวติ หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รบั เงิ นชดเชย 150,000 บาท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทําข้อตกลงร่วมมือกับบริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
จัดโครงการประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล เฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าทีมหาวิทยาลัยรามคําแหง คุม้ ครอง
ครอบคลุมอุบตั ภิ ยั ต่างๆ ตลอด 24 ชัวโมง ดังนี
- การเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา
- ทุพพลภาพถาวรสินเชิง
- การถูกฆาตกรรม หรือลอบทําร้ายร่างกาย
- การขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สนใจสมัคร ติ ดต่อได้ทีงานบริ การและสวัสดิ การนักศึกษา กองกิ จการนักศึกษา อาคารกิ จกรรมนักศึกษา
ชัน 2
ผูส้ นใจสมัครทางไปรษณี ยป์ ฎิ บตั ิ ดงั นี
1. ส่งธนาณัตจิ ํานวน 150 บาท สังจ่ายในนาม “หัวหน้ างานบริ การและสวัสดิ การนักศึกษา”
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาคล่าสุด 1 ฉบับ
4. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จํานวน 2 ซอง เขียนชือ ทีอยู่ถงึ ตนเองให้ชดั เจน ส่ง
งานบริ การและสวัสดิ การนักศึกษา กองกิ จการนักศึกษา
อาคารกิ จกรรมนักศึกษา ชัน 2 มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
สอบถามรายละเอียดได้ที งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน 2
โทร. 0-2310-8076

หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
ตามมติ ทปม. ครังที 47/2540 วาระที 5.7 เมือวันที 3 ธันวาคม 2540 กําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับนักศึกษาต่างชาติ
ทีสมัครเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและประสงค์จะขอใบรับรองการเป็ นนักศึกษา เพือต่อวีซ่าทีกองตรวจ
คนเข้าเมือง ดังนี
1. นักศึกษา Pre-degree มหาวิทยาลัยจะไม่ออกหนังสือรับรองต่อวีซ่าให้
2. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองเพือต่อวีซ่าให้ในกรณี ดังต่อไปนี
2.1 นักศึกษาใหม่ชนปี
ั ท ี 1 จะออกหนังสือรับรองให้ 1 ภาคการศึกษา โดยไม่ตอ้ งมีผลการสอบ แต่ตอ้ ง
ลงทะเบียนเรียนครบ 24 หน่วยกิต ส่วนภาค 2 จะต้องมีผลการสอบได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.2 นักศึกษาทีมีสถานภาพตังแต่ชนปี
ั ท ี 2 เป็ นต้นไป จะออกหนังสือรับรองให้เฉพาะผูท้ มีี ผลการ
สอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เท่านัน
3. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองให้เฉพาะผูม้ ี VISA ประเภท NON-IMMIGRANT เท่านัน
นักศึกษาต่างชาติจะต้องไปดําเนินการทีสาขาวิทยบริการ ฯ ทีนักศึกษาสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่
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ข้อปฏิ บตั ิ ในการขอขึนทะเบียนบัณฑิ ตและการขอใบรับรองสภาฯ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีส่วนภูมิภาค
เมือนักศึกษาตรวจสอบว่าได้สะสมหน่วยกิตครบหลักสูตรแล้วให้แจ้งคณะทีนักศึกษาสังกัดอยู่ เพือเสนอชือให้สภามหาวิทยาลัย
อนุมตั เิ ป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษา หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ริ ายชือแล้ว (คณะจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ)
ให้นักศึกษา กรอกแบบยืนคําขอหนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯและขึนทะเบียนบัณฑิ ต (ภูมิภาค) (อยู่ในระเบียบการสมัครเข้า
เป็ นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมภิ าค) ถ้าไม่มแี บบยืนคําขอติดต่อขอรับใบคําขอได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการ ฯ
23 แห่ง จังหวัดใดก็ได้จดั ส่งพร้อมหลักฐาน ดังนี
1. ธนาณัต ิ ราคา 1,100 บาท (ค่าขึนทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท, ค่าซองและค่าจัดส่งลงทะเบียน
ทางไปรษณีย ์ 50 บาท) สังจ่าย หัวหน้าฝ่ายหนังสือสําคัญหรือส่งซองขนาด A4 ติดแสตมป์ 37 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง
2. รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวดํา สวมครุยปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหงแถบสีให้ถูกต้องตามคณะทีจบ ขนาด 2 นิว จํานวน
1 รูป (ไม่ใช้รปู โพลาลอยด์ หรือรูปที Scan ด้วยเครืองคอมพิวเตอร์) และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ลักษณะรูปถ่ายทีถูกต้อง คือ
ภาพถ่ายหน้าตรง ไว้ผมทรงสุภาพ นักศึกษาหญิงผมยาวไม่ให้ปล่อยผมปรกหน้าหรือประบ่า นักศึกษาชายตัดผมสัน เปิ ดเห็นใบหู
ไม่ประดับทรงผม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ใส่ต่างหู และไม่ควรตัดภาพก่อน
ตัวอย่างรูปถ่ายทีถูกต้อง

3. บัตรประจําตัวนักศึกษา
- ถ่ายสําเนาทังด้านหน้า และด้านหลังพร้อมรับรองสําเนาด้วย จํานวน 1 ฉบับ
- บัตรแบบอืน ใช้ฉบับจริง
4. เขียนชือ-สกุล และทีอยู่ ถึงตนเองใส่กระดาษเปล่าขนาด 2.5 x 4 นิว (ทีอยู่จะต้องมีคนเซ็นชือรับเอกสาร)
ส่งมาที
หัวหน้ าฝ่ ายหนังสือสําคัญ
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมิ นผล
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อควรปฏิ บตั ิ และระวัง ใบรับรองสภาฯ เป็นหลักฐานทางการศึกษา ซึงนักศึกษาสามารถนําไปใช้ในการ
สมัครงานศึกษาต่อ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยจะออกให้เพียง 1 ฉบับเท่านัน นักศึกษาจึงควรเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี อย่าให้ชาํ รุด สูญหาย
ก่อนนํ าไปใช้ตอ้ งลงชือผูส้ ําเร็จการศึกษาในต้นฉบับจริงก่อนจึงจะถือว่าสมบูรณ์
*ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ มเติ มได้ที งานใบรับรองสภามหาวิทยาลัยและหนังสือรับรอง ฝา่ ยหนังสือสําคัญ
โทร. 0-2310-8604, 0-2310-8629
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ขันตอนการติ ดต่อขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิ ตทีไม่เข้าพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
สําหรับบัณฑิ ตทีไม่สามารถเข้าพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร สามารถติ ดต่อรับปริ ญญาบัตรได้ 3 กรณี
กรณี ที 1 การติ ดต่อขอรับปริ ญญาบัตรด้วยตนเอง
เตรียมเอกสารดังนี
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน
1.2 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต/กรณีใบเสร็จสูญหายใช้สําเนาใบรับรองสภา ฯ หรือสําเนาทรานสคริปท์
กรณี ที 2 การมอบอํานาจให้บคุ คลอืนมาดําเนิ นการรับปริ ญญาบัตรแทน
เตรียมเอกสารดังนี
2.1 หนังสือมอบอํานาจ (หนังสือมอบอํานาจทัวไปสามารถ Download ได้ทาง Internet)
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจ
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจดําเนินการแทน
2.4 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต/กรณีใบเสร็จสูญหายใช้สําเนาใบรับรองสภาฯ หรือสําเนาทรานสคริปท์

ติ ดต่อขอรับปริ ญญาบัตรที อาคาร สวป. ชัน 1 ช่อง 6 งานแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร
ติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติ ม 02-310-8604
กรณี ที 3 การจัดส่งปริ ญญาบัตรทางไปรษณี ย์
3.1 กรณี บณ
ั ฑิ ตส่วนกลาง เตรียมเอกสารดังนี
3.1.1 ยืนแบบแสดงความจํานงให้จดั ส่งปริญญาบัตร
3.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.1.3 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต
3.1.4 ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชดั เจน
3.2 กรณี บณ
ั ฑิ ตส่วนภูมิภาค เตรียมเอกสารดังนี
3.2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.2.2 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต
3.2.3 ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชดั เจน
3.2.4 นําเอกสารดังกล่าว ใส่ซองส่งไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝา่ ยหนังสือสําคัญ
งานแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาคาร สวป. ชัน 1 ช่อง 6
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม 02-310-8604
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คําชีแจงระเบียบการขอใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript ) ทางไปรษณี ย์
ประเภทไม่สาํ เร็จการศึกษา และ สําเร็จการศึกษา ปฏิบตั ิ ดงั นี
1. แจ้งข้อมูลส่วนตัว คํานําหน้านาม ชือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด รหัสประจําตัว คณะทีศึกษา วิชาเอก วิชาโท
จํานวนใบรับรองทีต้องการ กรณีขอแบบไม่สาํ เร็จการศึกษา แจ้งสาเหตุทขอเพื
ี อนําไปใช้ประโยชน์อะไร เช่น สมัครงาน,
ั
ศึกษาต่อ, ขอทุน และทีอยูป่ จจุบนั ทีต้องการให้สง่ เอกสาร หมายเลขโทรศัพท์สาํ หรับติดต่อกรณีทมีี ปญั หา
2. ส่งธนาณัตสิ งจ่
ั าย “หัวหน้าฝา่ ยประมวลและรับรองผลการศึกษา”
ค่าธรรมเนียม ชุดละ 50 บาท ใบรับรองผลการศึกษา แบบไม่สําเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียม ชุดละ 100 บาท ใบรับรองผลการศึกษา แบบสําเร็จการศึกษา
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ฉบับละ 100 บาท
3. จ่าหน้าซองถึงผูร้ บั ดังนี
ฝา่ ยประมวลและรับรองผลการศึกษา
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2310-8603
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