
คู่มือส ำหรับประชำชน : 3. กำรขอใบรับรองผลกำรศึกษำของนักศึกษำทำงไปรษณีย์ (กรณไีม่ส ำเร็จกำรศึกษำ)
หน่วยงำนทีใ่ห้บริกำร : ส ำนักบริกำรทำงวชิำกำรและทดสอบประเมินผล (สวป.) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 
 

1) โหลดค ำร้องไดท่ี้ www.regis.ru.ac.th กรอกขอ้มูล และเตรียมเอกสำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นค ำร้องใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
2) สัง่ซ้ือธนำณติัค่ำธรรมเนียมใบรับรองผลกำรศึกษำ สัง่จ่ำยหวัหนำ้ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำและหนงัสือส ำคญั  

ส ำนกับริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล ชั้น 1 มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
10240 

3) ระบุสถำนท่ีเพ่ือจดัส่งใหช้ดัเจนพร้อมแนบแสตมป์ (ค่ำลงทะเบียนทำงไปรษณีย)์ 
4) กรณีตอ้งกำรผลสอบภำคปัจจุบนั จะเร่ิมขอไดภ้ำยหลงักำรสอบไล่ของภำค/ปีกำรศึกษำนั้นเสร็จส้ินแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 65 วนั 
5) กรณีเอกสำรไม่ครบถว้นหรือไม่สมบูรณ์จะไม่ไดรั้บบริกำรภำยใตเ้ง่ือนไขของเวลำท่ีก ำหนด 

 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม 4 วนัท ำกำร 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยืน่ค ำขอ พร้อมเอกสำร

แนบ 

ตรวจสอบเอกสำร 

1. ใบค ำร้อง  (ดำวน์โหลดใบค ำ

ร้องจำก www.regis.ru.ac.th) 
2. ธนำณติัค่ำธรรมเนียมใบรับรอง
ผลกำรศึกษำของนกัศึกษำหลกัสูตร
ปกติหรือนกัศึกษำโครงกำรภำค
พิเศษทุกประเภท  
3. แสตมป์ในลกัษณะของกำรส่ง
ไปรษณียแ์บบลงทะเบียน  

2 วนัท ำกำร 

ลงนำม 

1. เสนอหวัหนำ้หน่วย , หวัหนำ้
ฝ่ำย , นำยทะเบียน ลงนำม 

2. ประทบัตรำนูนและบรรจุซอง
พร้อมจดัส่ง 

2 วนัท ำกำร 

1. ลงรับใบค ำร้องท่ีไดรั้บจำกหน่วยสำรบรรณ
และผลิตเอกสำร ของส ำนกัฯ  
2. ตรวจสอบใบค ำร้องและธนำณติั พร้อม
บนัทึกรำยช่ือ 
3. น ำธนำณติัไปข้ึนเงิน ณ ท่ีท ำกำรไปรษณีย ์
4. น ำเงินไปช ำระค่ำธรรมเนียมท่ีกองคลงั 
ส ำนกังำนอธิกำรบดี 
5. บนัทึกรหสัประจ ำตวันกัศึกษำพร้อมสัง่
พิมพใ์บรับรองผลกำรศึกษำ  
6. ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
หมำยเหตุ: ไม่รวมระยะเวลำกำรจดัส่งทำง
ไปรษณีย ์และขอ้จ ำกดัในกำรรับ
ไปรษณียภณัฑข์องผูรั้บ) 

1. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) กำรย่ืนค ำขอ และกำรพจิำรณำอนุญำต 

2. กระบวนกำร ข้ันตอน และระยะเวลำ 



 

 
 
 

1.) ใบรับรองผลการศึกษา กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา 
 -  นกัศึกษาภาคปกติ  ชุดละ  50 บาท 

 - นกัศึกษานานาชาติ  ชุดละ  200  บาท 
 - นกัศึกษาภาคพิเศษ ชุดละ 200 บาท (ส าหรับนกัศึกษาท่ีสมคัรก่อนภาค 2 ปีการศึกษา 2560) 
 - นกัศึกษาภาคพิเศษ ชุดละ 100 บาท (ส าหรับนกัศึกษาท่ีสมคัรตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป) 
 2) ค่ำบริกำรจดัส่งทำงไปรษณีย ์ 50 บำท 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำและหนงัสือส ำคญั 
ส ำนักบ ริกำรทำงวิช ำกำรและทดสอบ
ประเมินผล มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง หวัหมำก  
โทร: 02-310-8603 

 ทำงไปรษณีย์ ท่ีอยู่จดัส่งเอกสำรทำงไปรษณีย ์
ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำและหนงัสือส ำคญั 
ส ำนักบ ริกำรทำงวิช ำกำรและทดสอบ
ประเมินผล มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ถนน
รำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

 

 เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ี
ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:00 น. 

 ส ำนกับริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
โทรศพัท ์: 02 310-8617-18 

  www.regis.ru.ac.th  หวัขอ้ “รับเร่ืองร้องเรียน สวป.” 
 

3. ค่ำธรรมเนียม 

4. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

5.  ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



 
 
 
 

ช่ือกระบวนงำน: กำรขอใบรับรองผลกำรศึกษำของนกัศึกษำทำงไปรษณีย ์(กรณีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ)  
หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนกับริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล(สวป.)   
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยท่ีใหอ้  ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวขอ้ง :  ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
ระดบัผลกระทบ: บริกำรทัว่ไป 
พ้ืนท่ีใหบ้ริกำร: สถำบนักำรศึกษำ 
กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 4.0 
 

 
  
  จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน      76 
  จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 120 
  จ ำนวนค ำขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 35 
ช่ืออำ้งอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบรับรองผลกำรศึกษำของนกัศึกษำทำงไปรษณีย ์(กรณีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

6. ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

7.  ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน 




