
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สําหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค  

พ.ศ. 2560 
 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2560  
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

       (1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศกึษาช้ันปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค  พ.ศ. 2548 

       (2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศกึษาช้ันปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค (ฉบับที ่3)   
พ.ศ. 2556 

       บรรดาขอ้บังคับ  หรือระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับน้ี 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  
                        “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                        “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
      “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
 ข้อ 5  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

(1)  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 900 บาท 
(2)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 700 บาท 
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(3)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา 

(ก)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาสมัครใหม ่  100 บาท 
(ข)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา  ในกรณขีอทําบัตรใหม่  
 เพราะบัตรเดิมหมดอายุ  ชํารุด  สญูหาย  เปลี่ยนช่ือตัว  

หรือช่ือสกุล  หรือในกรณีอ่ืน  100 บาท 
(4)  ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคําแหง  ภาคเรียนปกติ  ภาคละ 100 บาท 
(5)  ค่าใบรับรองผลการศึกษา 

(ก)  กรณีตรวจสอบผลการศกึษา (Check Grade)  ชุดละ 40 บาท 
(ข)  กรณียังไมส่ําเร็จการศึกษา  ชุดละ  50 บาท 

- ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 
(ค)  หนังสือรับรองคําอธิบายรายวิชา 

  กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา  ชุดละ  50 บาท 
 - ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์   50 บาท 

(ง)  กรณีสําเรจ็การศึกษา  ชุดละ  100 บาท 
- ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 

(จ)  หนังสือรบัรองคําอธิบายรายวิชา 
 กรณีสําเร็จการศึกษา  ชุดละ  100 บาท 

- ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 
(6)  ค่าออกเอกสารการศึกษา 

(ก)  คา่ออกหนังสือสําคญัเก่ียวกับการศกึษา   ฉบับละ 50  บาท 
(ข)  ค่าออกใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  
   ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท 
  - สําเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ฉบับละ 20 บาท 
  - ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 

(7)  ค่าออกใบแทนปริญญาบัตร  กรณสีูญหาย   
 หรือชํารุด   ฉบับละ 1,000 บาท 
(8)  ค่าใบแปลปริญญาบัตร   ฉบับละ 100 บาท 
(9)  ค่าธรรมเนียมการขอสําเนาเอกสาร   ฉบับละ 10 บาท 
(10)  ค่าขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา  200 บาท 
      ค่าขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหลังจาก 
 เรียนจบครบหลักสูตร  500 บาท 
(11)  ค่าโอนย้ายระบบการเรียนการสอน  500 บาท 
(12)  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา  1,000 บาท 
(13)  ค่าสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับละ 200 บาท  
(14)  ค่าจัดสง่หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
   ไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัดและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและ 
   รับรองวุฒิการศึกษา (กรณีใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ) ให้เป็นไปตาม 
   ประกาศมหาวิทยาลัย        
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ข้อ 6  ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ  50 บาท 
ข้อ 7  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 

(1)  ภาคการศกึษาปกติ  ภาคละ  600 บาท 
(2)  ภาคฤดูร้อน  ภาคละ  400 บาท 

ข้อ 8  ค่าธรรมเนียมการสอบ  กระบวนวิชาละ  60 บาท 
ข้อ 9  ค่าบริการส่ือการสอนรวมค่าสื่อสาร  กระบวนวิชาละ  100 บาท 
ข้อ 10  ค่าเทยีบโอนหน่วยกิต 

        (1)  ผูส้มัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนและมหีน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง        
              มาก่อนการสมัคร และเป็นหน่วยกิตสะสมทีส่ามารถนําไปใช้เทียบโอนได้ 
              ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50 บาท 
        (2)  ผูส้มัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนและมหีน่วยกิตสะสมจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมาก่อน 

        การสมคัร  และเป็นหน่วยกิตสะสมที่นําไปใช้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ที่  
        มหาวิทยาลัยกําหนดให้ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท 

        (3)  ผูส้มคัรที่ใช้สิทธิเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
        ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2546   
        และเป็นหน่วยกิตสะสมที่สามารถนําไปใช้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ที่            
        มหาวิทยาลัยกําหนด  ให้ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท 

        (4)  การขอใช้สิทธิเทยีบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศกึษา 500 บาท 
ข้อ 11  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องชําระ 

       ค่ารกัษาสถานภาพนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ  150 บาท 
       นักศึกษาผู้ใดค้างชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ

ติดต่อกัน โดยไม่ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในวันสุดท้ายของกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติถัดไป ให้ถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 

ข้อ 12  นักศึกษาที่ไม่ได้กาเครือ่งหมายขอจบการศึกษาในการลงทะเบียนเรยีนภาคท่ีจบการศึกษา 
ให้ชําระค่าธรรมเนียม 150 บาท 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ย่ืนขอรับปริญญาลา่ช้าและไม่ตรงภาคการศึกษาที่สอบไล่ได้ครบตามหลักสูตร 
ให้นักศึกษาผู้น้ันชําระค่าธรรมเนียม  ภาคการศึกษาละ  150  บาท     

ข้อ 14  การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 
ตามข้อ 19  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
นักศึกษาจะต้องย่ืนคําขอและต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชําระเงินน้ันไว้ 

ข้อ 15  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้ชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุง
การศึกษาช้ันปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษาหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
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ข้อ 16  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อบังคับน้ีได้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง       
มีอํานาจสั่งและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
 

ประกาศ ณ วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

        
 

          (นายวิรัช  ชินวินิจกุล) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

           


