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ส่วนที 1

รายละเอียดเกียวกบัการสมคัรส่วนภมิูภาค

   เอกสารทใีชส้มคัรทางไปรษณยี์

   วธิกีารสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายกระบวนวชิา

   เอกสารทใีชใ้นการสมคัร ณ สาขาวทิยบรกิารฯ

   การรบัสมคัรผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต (เฉพาะผูไ้มใ่ชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ)

   คุณวฒุแิละคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี

   ขอ้ควรทราบเกยีวกบัคุณวุฒทิใีชส้มคัร

   การจาํแนกคณุวุฒขิองผูม้สีทิธสิมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา

  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ (ทุกคณะ)

   ตวัอยา่งคาํนําหน้านาม ชอืยศในการเขยีนใบสมคัร (ม.ร.2)

  การเทยีบ  พ.ศ./ค.ศ. และ CODE ศนูยส์อบสว่นภมูภิาค

  CODE รหสัสาขาวชิาคณะต่าง ๆ เขยีนลงในใบสมคัร (ม.ร.2) 

  การเขยีน ชอืตวั ชอืสกลุ เป็นภาษาองักฤษ

  อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา  คา่ลงทะเบยีนเรยีน  และคา่บาํรงุการศกึษา

   ตวัอยา่งการกรอกใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2)

   ชอ่งทางการตดิตามขอ้มลูขา่วสารของนกัศกึษา

   ตวัอยา่งธนาณตัคิา่สมคัรและการจ่าหน้าซองจดหมายสาํหรบัผูส้มคัรทางไปรษณยี์

   แถบรหสักระบวนวชิาตามโปรแกรมการศกึษาและแบบลงทะเบยีนเรยีน

   ตวัอยา่งการระบายระเบยีนประวตันิักศกึษา (ม.ร.25)

   ชอืยอ่ประเทศ 3 หลกั สาํหรบักรอกขอ้มลู เชอืชาต ิและ สญัชาติ

   สถานทรีบับตัรประจาํตวันักศกึษาใหม่

     หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อสอบถาม ขอ้มลูตา่ง ๆ
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เอกสารทีใช้สมคัรทางไปรษณีย์

(เฉพาะผูไ้ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
  (เอกสารข้อ 1 - 5 ใช้กระดาษขนาด A4)

 1. ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษาส่วนภมูภิาค (ม.ร.2) ตดิรปูส ีขนาด 1.5 นิว หรอื 2 นิว จาํนวน 1 รปู 

  (ถา่ยหน้าตรง ไมส่วมแวน่ดาํและถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน) พรอ้มลงชอืผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั  

 2.  แบบแสดงความยนิยอมในการเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล พรอ้มลงชอืผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั  
 3. สาํเนาวฒุบิตัรทชีดัเจน  2 ชดุ 
  - ตอ้งระบสุาเหตุออกจากสถานศกึษาว่าจบหลกัสตูรหรอืสาํเรจ็การศกึษาพรอ้มระบวุนัทจีบการศกึษา   
  - กรณวีุฒกิารศกึษาต่างประเทศตอ้งแนบวุฒกิารศกึษาฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษดว้ย พรอ้มเเนบ
    สาํเนาใบเทยีบระดบัความรู ้(ดรูายละเอยีด หน้า 16)
 4. สาํเนาหลกัฐานต่าง ๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั
         4.1  กรณมีกีารเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ สมรส สนิสดุการสมรส ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสอืรบัรอง
     คาํนําหน้านามใหเ้ทา่กบัจาํนวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถา้ม)ี   
  4.2  กรณผีูส้มคัรในหลกัสตูรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ
            พนกังาน หรอืลกูจา้งของรฐัจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเท่าขนึไปดว้ยโดยระบุ 
     จาํนวนปีททีาํงานใหช้ดัเจน
  4.3  กรณใีชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว 
 5. สาํเนาบตัรประชาชน จาํนวน 2 ฉบบั  (1. กรณีใชค้าํนําหน้านามเป็น ยศ ใหเ้เนบสาํเนาบตัรขา้ราชการหรอื
  คาํสงัแแต่งตงัทเีป็น ยศ ปัจจบุนั  2. กรณชีาวต่างชาต ิ ใชส้าํเนา Passport พรอ้มใบเเปล จาํนวน 2 ฉบบั)
 6. สง่ธนาณตั ิ(ธน.31) ชาํระคา่ธรรมเนียมการศกึษาจาํนวนรวมเงนิทงัสนิ ตามแบบลงทะเบยีนเรยีน ฯ
         (ดตูารางจาํนวนเงนิค่าธรรมเนียมผูเ้ขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา หน้า 20 และระดบัปรญิญาตร ีหน้า 22) 
  (กรณใีชว้ฒุต่ิางประเทศ ตอ้งสง่ธนาณตั ิธน.31 ชาํระคา่ธรรมเนยีมตรวจสอบวุฒ ิจาํนวน 1,000 บาท อกี 1 ฉบบั) 
  7. ซองจดหมายจา่หน้าซองถงึตวัผูส้มคัรปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดตูวัอย่างหน้า 26)
 8. แบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม ่สว่นภูมภิาค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)
 9. ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี
 10.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษา (ม.ร.25) (แผน่ระบายสมีว่งด ูตวัอยา่งหน้า 29)
 11. กรณีวฒิุการศึกษาต่างประเทศ 
  11.1 แบบฟอรม์ทอียูส่ถานศกึษาของวฒุกิารศกึษาทนํีามาสมคัรเรยีน (School Address) หน้า 206
  11.2 แบบฟอรม์ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัและสทิธทิางการศกึษา (Authorization Form) หน้า 207

 * ทีอยู่สาํหรบัจดัส่งเอกสารการสมคัร

    “หวัหน้าฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241”

   ***  หมายเหต ุ: สาํเนาเอกสารทุกฉบบัให้รบัรองสาํเนาถกูต้องและลงชือผู้สมคัรกาํกบั 

          ก่อนปิดซองนําส่ง กรณุาตรวจสอบเอกสารให้ครบทุกข้อ

               * นักศึกษาทียา้ยโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไมจ่บการศึกษาจากสถาบนัเดิม)     

          ให้ดาํเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ทีสาขาวิทยบริการฯ หรอืสมคัร

    ทางอินเทอรเ์น็ต เท่านัน   จะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณียไ์ม่ได้
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วิธีการสมคัรเขา้เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
1. การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ผูป้ระสงคเ์รยีนและสอบไล่ทีส่วนภมิูภาค มี 2 ประเภท คือ                            

 1.1 สมคัรเขา้เป็นนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี

      สาํหรบันกัศกึษาชนัปรญิญาตร ีเปิดสอน 4 สาขา คอื

  คณะนติศิาสตร ์   สาขาวชิานิตศิาสตร์

  คณะบรหิารธรุกจิ   สาขาวชิาการจดัการ

  คณะรฐัศาสตร ์   กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ

   คณะสอืสารมวลชน  สาขาวชิานิเทศศาสตรแ์ละสอืดจิทิลั

 1.2 สมคัรเขา้เป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา เพือเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี

2. การสมคัรและลงทะเบยีนเรยีน  มหาวิทยาลยักาํหนดวิธีดาํเนินการ 3 ประเภท คือ
 2.1 รบัสมคัรทางไปรษณีย ์(ไมใ่ช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

  2.1.1 ดาวน์โหลดใบสมคัรฯ, ระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ ไดท้ ีwww.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th และ 

www.regis.ru.ac.th 

  2.1.2  ผูส้มคัรตอ้งยนืใบสมคัรทางไปรษณยีเ์ทา่นนั ตงัแต่วนัท ี2 พ.ค. 2565 - วนัท ี20 ม.ิย. 2565

  2.1.3 การลงทะเบยีนเรยีนตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเฉพาะกระบวนวชิาทกีาํหนดในแผนการศกึษาชนัปีท ี1     

ภาคเรยีนท ี1 ของคณะทผีูส้มคัรเลอืกเรยีนเทา่นัน

  2.1.4 ตอ้งชาํระเงนิคา่สมคัร คา่ลงทะเบยีนเรยีนและคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทมีหาวทิยาลยักําหนดให้

ครบถว้นเป็นธนาณตัสิงัจา่ยในนาม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ. รามคาํแหง

  2.1.5 การสมคัรทางไปรษณีย ์รบัสมคัรเฉพาะนักศึกษาทีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมือสมคัรเป็น

นักศึกษาส่วนภมิูภาคแลว้ ต้องเขา้สอบทีศนูยส์อบส่วนภมิูภาคเท่านัน (41 ศนูยส์อบ) จะเขา้มาสอบทีส่วนกลางไมไ่ด้

  2.1.6 เปิดรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาํหรบัผูม้วีุฒจิบ        

ชนัมธัยมศกึษาตอนตน้ เป็นตน้ไป โดยเลอืกเรยีนกระบวนวชิาทเีปิดใหม้กีารสอบในภาคการศกึษานนั และนํา

กระบวนวชิาทสีอบไดนี้ ไปใชเ้ทยีบโอนหน่วยกติไดเ้มอืมคีณุสมบตัคิรบถว้นในการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาชนั

ปรญิญาตร ีทงันีตอ้งดาํเนินการสมคัรใหม ่โดยลาออกจากการสมคัรครงัแรก (รายกระบวนวชิา) และไปดาํเนินการ

เทยีบโอนวชิาทสีอบไดโ้ดยชาํระเงนิคา่เทยีบโอนตามอตัราทมีหาวทิยาลยักาํหนด

 2.2  รบัสมคัรทีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

         2.2.1 รบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ทสีาขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวดั คอื ปราจนีบุร ีอุทยัธานี นครศรธีรรมราช 

อาํนาจเจรญิ แพร ่นครพนม สโุขทยั ขอนแกน่ ศรสีะเกษ ตรงั ลพบรุ ีนครราชสมีา หนองบวัลาํภ ูชยัภมู ิเพชรบรูณ์ 

บุรรีมัย ์เชยีงราย กาญจนบรุ ีเชยีงใหม ่สรุนิทร ์อุดรธานี พงังา สงขลา ผูส้มคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา      

รบัสมคัรผูไ้มใ่ชส้ทิธเิทยีบโอนและใชส้ทิธเิทยีบโอน รวมทงัผูท้เีคยศกึษารายกระบวนวชิา ทปัีจจบุนัมคีณุสมบตัิ

ตามเกณฑก์าํหนดสาํหรบัผูเ้ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรี

  2.2.2 ดาวน์โหลดใบสมคัรฯ, ระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ ไดท้ ีwww.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th และ 

www.regis.ru.ac.th ตงัแต่วนัท ี2 พ.ค. 2565 - วนัท ี3 ก.ค. 2565 หรอื รบัใบสมคัรฯ และสมคัรดว้ยตนเอง ไดท้ี

สาขาวทิยบรกิารฯ ทงั 23 จงัหวดั รบัสมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ ครงัท ี1 วนัท ี27 - 30 พ.ค. 2565 (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 

และครงัท ี2 วนัท ี30 ม.ิย. 2565 - วนัท ี3 ก.ค. 2565 (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) การสอบจะตอ้งเขา้สอบในสว่นภมูภิาค 

เฉพาะศนูยส์อบทแีจง้ไวต้อนสมคัรเทา่นนั โดยจดัสอบเฉพาะวนัเสาร ์- วนัอาทติย ์เป็นเวลา 2 สปัดาห ์(ในภาค 1/2565 

กาํหนดสอบ วนัท ี5 - 6 พ.ย. 2565 และ วนัท ี12 - 13 พ.ย. 2565)
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เอกสารทีใช้ในการสมคัร ณ สาขาวิทยบริการฯ
ผูส้มคัรทกุคนต้องเตรียมเอกสาร ต่อไปนี

            (ใช้กระดาษ ขนาด A 4 ทุกแผน่)    

1.   ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา (ม.ร.2) ตดิรปูส ีขนาด 1.5 นิว หรอื 2 นิว จาํนวน 1 รปู 

 (ถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแวน่ดาํและ ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน) พรอ้มลงชอืผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั 

2. แบบแสดงความยนิยอมในการเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล พรอ้มลงชอืผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั

3. สาํเนาหนงัสอืสาํคญัแสดงคณุวฒุ ิถา่ยเอกสารขอ้ความชดัเจน 2 ฉบบั  ต้องระบสุาเหตทีุออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลกัสตูร

      หรือสาํเรจ็การศกึษา และระบุวนัทีสาํเรจ็การศึกษา

4. สาํหรบัผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมคัรทีสาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมคัรทางไปรษณีย์

   4.1 วฒุ ิปกศ.สงู, ปวส., ปวท., อนุปรญิญา, ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ขนึไปจากสถาบนัการศกึษาอนื ใหใ้ชส้าํเนาวุฒกิารศกึษา  

  จาํนวน 4 ฉบบั 

    4.2 วฒุอินุปรญิญา หรอื ปรญิญา จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ใหใ้ชส้าํเนาปรญิญา หรอื สาํเนาใบรบัรองสภาฯ  จาํนวน 2 ฉบบั และ

  สาํเนา Transcript 2 ชุด

 4.3 นกัศกึษา 8 ปี สมคัรใหมห่รอืหมดสถานภาพ จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ใหใ้ชส้าํเนาวุฒกิารศกึษาเดมิ ทเีคยสมคัรเรยีนครงัแรก

  จาํนวน 2 ฉบบั และ Transcript 1 ชุด (ฉบบัจรงิ) 

 4.4 ผูท้เีคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาใชส้าํเนาวฒุกิารศกึษาเทยีบเทา่มธัยมศกึษาตอนปลายขนึไป จาํนวน 2 ฉบบั และ 

  Transcript 1 ชุด (ฉบบัจรงิ)   

  (กรณวีุฒติ่างประเทศตอ้งแนบวุฒฉิบบัแปลเป็นภาษาองักฤษและสาํเนาใบเทยีบระดบัความรูด้ว้ย (ดรูายละเอยีด หน้า 16)

5. สาํเนาหลกัฐานต่าง ๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณ)ี โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั

 5.1 กรณีมกีารเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ สมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองคาํนําหน้านามใหเ้ทา่กบั

  จาํนวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถา้ม)ี

     5.2 กรณผีูส้มคัรในหลกัสตูรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเทา่ ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ พนกังาน หรอื

  ลูกจา้งของรฐั จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไปดว้ย โดยระบจุาํนวนปีททีาํงานใหช้ดัเจน

 5.3 กรณใีชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

6. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั พรอ้มตวัจรงิ  (ยงัไมห่มดอาย)ุ (1. กรณใีชค้าํนําหน้านามเป็น ยศ ใหเ้เนบสาํเนา

     บตัรขา้ราชการหรอืคาํสงัแแต่งตงัทเีป็น ยศ ปัจจบุนั  2. กรณชีาวตา่งชาต ิใชส้าํเนา Passport พรอ้มใบแปล จาํนวน 2 ฉบบั)

7.   แบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม ่สว่นภมูภิาค (ม.ร.34)  (หน้า 27 - 28) 

8.   ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี

9.  ใบระเบยีนประวตันิกัศกึษา ม.ร. 25 (แผ่นระบายสมีว่ง ดตูวัอยา่งหน้า 29) 

10. กรณีวฒิุการศึกษาต่างประเทศ แนบแบบฟอรม์ดงันี 

 10.1 แบบฟอรม์ทอียูส่ถานศกึษาของวฒุกิารศกึษาทนํีามาสมคัรเรยีน (School Address) หน้า 206

 10.2 แบบฟอรม์ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัและสทิธทิางการศกึษา (Authorization Form) หน้า 207

         (ไม่อนุญาตให้ใช้สาํเนาสมดุรายงานผลการเรียนหรอืหนังสือรบัรองว่ากาํลงัศึกษาอยู่ระดบัชนัใดๆ  
ต้องใช้เอกสาร ระบวุ่า สาํเรจ็ระดบัชนัใด เช่น จบหลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบัหรือจบหลกักสตูรการศึกษา
 ขนัพืนฐาน เป็นต้น)

นักศึกษาซึงย้ายโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไม่จบการศกึษาจากสถาบนัเดิม)
(ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมคัรทางไปรษณียไ์ม่ได้)

คณุสมบติั   - เคยเป็นนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอนื (ระดบัปรญิญาตร)ี แต่ไมป่ระสงคจ์ะเรยีนทสีถาบนัเดมิ
     - ตอ้งลาออกจากสถาบนัเดมิ (กรณยีงัมสีถานภาพอยู)่ ก่อนมาดาํเนินการสมคัร
     - การโอนหน่วยกติพจิารณาจากใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์คีณะกําหนด   
เอกสารการสมคัร เอกสารทใีชส้มคัร ตาม ขอ้ 1 - 9 ยกเวน้ ขอ้ 4.1 - 4.4 และ 5.2 
      เอกสารเพมิ - ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มถ่ายสาํเนา 1 ฉบบั
                                          - คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 1 ชุด
ติดต่อสอบถามเพิมเติมที ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชนั 3   โทร 02-310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834  
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 2.3  การรบัสมคัรทางอินเทอรเ์น็ต (ผู้ทีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตและผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
คาํแนะนํา : ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัใหต้รงกบัความเป็นจรงิทุกประการ หากไม่

เป็นความจรงิ เพยีงขอ้ใดขอ้หนึง หรอืหลกัฐานใดทใีชส้มคัรไม่ถกูตอ้งตามขอ้บงัคบั โดยทมีหาวทิยาลยัอาจตรวจพบไดใ้นภายหลงัการ

สมคัรเป็นนกัศกึษาแลว้ ให ้มหาวทิยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาทนัท ีโดยมหาวทิยาลยัไม่คนืเงนิทไีดช้าํระไวแ้ลว้ ทงัสนิ รวม

ทงัผลสอบทผีา่นมาถอืเป็นเสยีเปลา่ มหาวทิยาลยัจะไม่นบัรวมเป็นหน่วยกติสะสมให้

ขนัตอนที 1  เปิด www.iregis2.ru.ac.th  เพอืเขา้สูร่ะบบการรบัสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต โดยเลอืกคณะ/สาขา และประเภทการสมคัร 
    พรอ้มกรอกขอ้มลูการสมคัรเบอืงตน้
ขนัตอนที 2  ลงทะเบยีนวชิาเรยีน โดยเลอืกวชิาลงทะเบยีนเรยีนตามคณะ/สาขา ทสีมคัรเรยีน 
ขนัตอนที 3  กรอกประวตัสิว่นตวัและขอ้มลูการศกึษา (ม.ร.) ใหค้รบถว้นสมบรูณ์ พรอ้มรบั Username และ Password
    สาํหรบัใชใ้นการตรวจสอบสถานะการสมคัร    
ขนัตอนที 4  อพัโหลดเอกสารประกอบการสมคัร ประกอบด้วย (รองรบัเฉพาะไฟล ์JPG./PDF ขนาดไมเ่กนิ 4 MB) 
    1. ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเรยีนเป็นนักศกึษา (ม.ร.2) พรอ้มตดิรปูถ่าย และลงลายมอืชอืผูส้มคัร
    2. รปูถ่ายส ี(สวมชุดสุภาพ เสอืคอปก) ขนาด 1.5  นิว หรอื 2 นิว  
    3. สาํเนาวุฒกิารศกึษา ถ่ายสาํเนาดา้นหน้า-ดา้นหลงั 
     3.1 กรณเีปลยีนชอื - นามสกลุ ใหแ้นบสาํเนาใบเปลยีนชอื - นามสกลุ หรอืทะเบยีนสมรส หรอืทะเบยีนหยา่ (แลว้แต่กรณ)ี
     3.2 กรณใีชว้ฒุต่ิางประเทศสมคัรเรยีน
      3.2.1 ตอ้งผา่นการทดสอบภาษาไทยก่อนจงึจะสมคัรได ้(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ
      3.2.2 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (passport) พรอ้มใบแปลเป็นภาษาไทย(กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ
      3.2.3 สาํเนาแปลวุฒกิารศกึษาเป็นภาษาองักฤษ (กรณวีุฒกิารศกึษาเป็นภาษาอนื) 
      3.2.4 สาํเนาใบเทยีบระดบัความรู้
       - วุฒริะดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ขนึไป ตดิต่อขอเทยีบระดบัความรู ้ทกีระทรวงการอุดมศกึษา
         วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
       - วฒุริะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบเทา่ ใหเ้ทยีบระดบัความรูต้ามประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
          เรอืง หลกัเกณฑก์ารเทยีบระดบัความรูว้ฒุกิารศกึษาต่างประเทศ (ไมต่อ้งแนบสาํเนาใบเทยีบระดบัความรู)้ 
       - วฒุริะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืเทยีบเทา่ ตดิตอ่ขอเทยีบระดบัความรูท้สีาํนกังานคณะกรรมการการ
          ศกึษาขนัพนืฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร)
       *** ทงันีใหด้าํเนินการตดิต่อขอเทยีบระดบัความรู ้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการสมคัรเรยีน
      3.2.5 แบบยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูทางการศกึษา (Authorization Form)
      3.2.6 แบบทอียู่สถานศกึษาเดมิ (School Address)
     3.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอนืทหีน่วยงานราชการออกให ้
      (กรณใีชค้าํนําหน้านามเป็น ยศ ใหแ้นบสาํเนาบตัรขา้ราชการหรอืคาํสงัแต่งตงัทเีป็น ยศ ปัจจบุนั)
     3.4 กรณเีป็นพระภกิษุ สามเณร ใหส้ง่สาํเนาใบสทุธ ิหน้า 2,3,4,5  หรอืในกรณทีไีมม่ใีบสทุธใิหแ้นบใบรบัรองการอุปสมบทแทน 
     3.5 หลกัฐานการชาํระเงนิ (อพัโหลดภายหลงัจากชําระเงนิ)   
 *** กรณีทีสมคัรเรยีนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมติัการเทียบโอนภายใน  3  วนัทาํการ แลว้จงึจะสามารถชาํระเงินได้
ขนัตอนที 5  การชาํระเงนิ  คา่ธรรมเนียมการศกึษา คา่ลงทะเบยีนเรยีน และคา่บาํรงุการศกึษา
    วิธีการชาํระเงิน : มหาวิทยาลยักาํหนดวิธีการชาํระเงินคา่ธรรมเนียมการสมคัรและลงทะเบยีนเรยีน 3 วิธี ดงันี
    วธิที ี1  การชาํระเงนิโดยผ่านระบบการสแกน QR CODE (ทกุธนาคาร) 
      (ผูส้มคัรตอ้ง Capture หน้าจอทชีาํระเงนิแลว้ใชเ้ป็นหลกัฐานการสมคัร)            
    วธิที ี2  การชาํระเงนิโดยผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคารไทยพาณชิย ์(ผูส้มคัรจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมเพมิ 10 บาท)
    วธิที ี3  การชาํระเงนิโดยผ่านเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ  (Counter Service)  7-11 ทกุสาขา
     *** โดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระเงนิภายใน  3  วนัทาํการ นบัจากวนัทลีงทะเบยีนเรยีนไว ้***  

 ขนัตอนที 6  เมอืผูส้มคัรไดร้บัรหสัประจาํตวันกัศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ ใหด้าํเนินการ ดงันี
    1. ใหพ้มิพใ์บเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน ในหน้าสถานะการสมคัร  www.iregis2.ru.ac.th   
        (โดยใช ้Username และ Password  ทไีดร้บัใน ขนัตอนท ี1)  และ
    2. ใหส้มคัรใชร้ะบบ e-Service ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดท้ ีhttps://beta-e-service.ru.ac.th
        (สาํหรบัตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ของนกัศกึษา หรอืพมิพใ์บเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน)
    3. ตรวจสอบรายชอืรบับตัรประจาํตวันกัศกึษา จาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard  
             ตดิต่อขอรบับตัรประจาํตวันักศกึษาไดท้ ีธนาคารไทยพาณชิย ์สถานทตีงั ณ จงัหวดัทผีูส้มคัรเลอืกเป็นศนูยส์อบ 
        (สามารถดรูายละเอยีด สถานทตีงั หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อไดจ้าก หน้า 31 - 32)
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คณุวฒิุและคณุสมบติัของผูส้มคัรเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี

1. ผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีต้องมคีณุวฒิุและคณุสมบติั   ดงันี

 1. สาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขนึพนืฐาน (มธัยมศกึษาตอนปลาย) หรอืเทยีบเทา่ (ม.ศ.5, ม.6)                      

 2.  เป็นขา้ราชการซงึมตีาํแหน่งและเงนิเดอืน ตงัแตร่ะดบัปฏบิตังิานขนึไป และเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษา

ภาคบงัคบั หรอืมธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืเทยีบเทา่ขนึไป (ม.3, ม.ศ.3 หรอื ม.6 เดมิ) หรอื

 3. เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการ  พนกังานรฐัวสิาหกจิ  หรอืลกูจา้งของรฐั  ซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้

รวมกนัไมน้่อยกวา่ 5 ปี และเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้  หรอืเทยีบเทา่ หรอื

 4. เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร สมาชกิสภาจงัหวดั 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สมาชกิสภาเขต สมาชกิสภาเมอืงพทัยา สมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาตําบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล หรอืกรรมการสขุาภบิาล หรอืกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น  

ทงันี ต้องเป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้นหรอืเทียบเท่า หรอื

 5. เป็นผูซ้งึสภามหาวทิยาลยัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหร้บัเขา้ศกึษาได้

  * กรณีทมีคีณุวฒุสิงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลายขนึไปจะไดร้บัการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติโดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการประจาํคณะกาํหนด

 * สาํหรบัผู้ทีใช้คุณวฒิุจากต่างประเทศทุกระดบัจะต้องนําหนังสือรบัรองการเทียบความรู้

แล้วแต่กรณียืนในวนัสมคัรด้วย (ดรูายละเอียด หน้า 16)

 * กรณีใช้วฒิุการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องชาํระค่าธรรมเนียมการจดัส่งเอกสารไปตรวจสอบ
ยงัสถานศึกษาต้นสงักดัจาํนวน 1,000.- บาท

 * กรณทีเีป็นนกัศกึษาซงึถกูลงโทษทางวนิยั ถูกสงัลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา หากประสงค ์

จะมาสมคัรใหมใ่หป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยวนิยันกัศกึษา พ.ศ. 2522 ขอ้ 11

(อ่านรายอะเอียดเพิมเติม ส่วนที 4 ภาคผนวก)

2. สาํหรบัผู้สมคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพอืเตรยีมศึกษาระดบัปริญญาตรี คณุสมบติั

ของผูส้มคัร ดงันี 

 1. สาํเรจ็การศกึษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูรการศกึษาขนัพนืฐาน (มธัยมศกึษาตอนตน้หรอื

    เทยีบเทา่ขนึไป)

 2. เป็นขา้ราชการ  ลกูจา้ง  หรอืพนกังานสว่นราชการ  องคก์ารรฐัวสิาหกจิ หรอื       

    หน่วยงานเอกชนทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงเหน็สมควร หรอื

 3. เป็นบคุคลทมีหาวทิยาลยัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้ขา้ศกึษาได ้

  ทงันี ผูที้มคีณุสมบติัตาม ข้อ 2 ขอ้ 3 และข้อ 4 จะต้องจบหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึน                                  



ระเบียบการและคู่มอืสมคัรเขา้เป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2565     7

ขอ้ควรทราบเกียวกบัคณุวฒิุทีใช้สมคัร

  หนงัสอืสาํคญัแสดงคณุวฒุติอ้งเป็นวฒุทิกีระทรวงศกึษาธกิารหรอืหน่วยงานราชการรบัรองวทิยฐานะ 

และต้องระบุวนัสาํเรจ็การศึกษา ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี

  1.  วุฒ ิม.6 หรอืเทยีบเทา่ ใหถ่้ายสาํเนาหนงัสอืสาํคญัแสดงคุณวฒุ ิ(ร.บ.1 หรอื ปพ.1) หรอื

ประกาศนียบตัร  จาํนวน  2  ฉบบั  (หากใช้หนังสือรบัรองการศกึษาจะต้องระบวุนัสาํเรจ็การศกึษาด้วย)

  2. วุฒ ิปกศ.สงู หรอื ปวส. หรอื ปวท. หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรขีนึไปจาก 

สถาบนัการศกึษาอนื ใหถ้่ายสาํเนาวฒุกิารศกึษา  จาํนวน  4  ฉบบั

  3.  วุฒอินุปรญิญาหรอืปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัรามคําแหงให้ถ่ายสําเนาอนุปรญิญา หรอื

ใบรบัรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบบั และ Transcript 2 ฉบบั เพอืใช้ในการเทยีบโอนหน่วยกติ หรอื     

ใช ้Transcript ทจีบการศกึษาเป็นหลกัฐานการสมคัรอยา่งเดยีว ใหถ้่ายสาํเนา 4 ฉบบั

  4. นกัศกึษา 8 ปีสมคัรใหมห่รอืนกัศกึษาทหีมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา (เพราะขาดการ

ลงทะเบยีนเรยีนตดิต่อกนัเกนิกว่า 2 ภาคเรยีนปกต)ิ และขอใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ ตอ้งถ่ายสาํเนา

วฒิุการศึกษาเดิมเหมอืนสมคัร ครงัแรก โดยนําหลกัฐานยืนใหม่จาํนวน  2  ฉบบั  และ สาํเนา

Transcript (ไม่จบ)  อีก 2 ฉบบั  

    5. กรณใีชว้ฒุกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเทา่ ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาระดบั

หวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไป รบัรองการเป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบัปฏบิตังิานขนึไป หรอืเป็น หรอืเคยเป็น

ขา้ราชการพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืลกูจา้งของรฐัซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี หรอืเป็น หรอื

เคยเป็นสมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภา กทม. (หรอืกรรมการสขุาภบิาล) กาํนนั ผูใ้หญบ่า้น ฯลฯ  ถ่ายสาํเนาวฒุิ

การศกึษาและหนงัสอืรบัรองอยา่งละ 2 ฉบบั

  6. กรณชีอื - นามสกลุ คาํนําหน้านาม วนั เดอืน ปีเกดิ ในวฒุกิารศกึษาไมต่รงกบับตัรประชาชน 

ให้แนบเอกสารแสดงการเปลียนแปลง เช่น ใบเปลยีนชอื - นามสกลุ ใบทะเบยีนสมรสหรอืใบหยา่   

เยบ็ติดกบัสาํเนาวฒิุการศึกษาทกุฉบบั มิฉะนันจะไม่รบัสมคัรเพราะถอืว่ามิใช่บคุคลคนเดียวกนั

  7. กรณีเป็นวุฒต่ิางประเทศ (ดูรายละเอยีด หน้า 16) จะต้องมีสาํเนาใบเทียบระดบัความรู้

เยบ็ติดกบัสาํเนาวฒิุบตัรเท่ากบัจาํนวนวฒิุบตัร, แบบฟอรม์ทีอยูส่ถานศึกษาเดิม (School Address) 

และแบบฟอรม์ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) 

ถ้าเอกสารไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ขา้งต้น  หากตรวจพบในภายหลงั

 จะดาํเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา  และให้ผลสอบทีผา่นมาเป็นโมฆะ

สาํเนาเอกสารทุกฉบบั  ใช้ขนาดกระดาษ A4
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1. วฒิุทีเทียบเท่าปริญญา (ใช้สิทธิสมคัรประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)
 (1)  ปรญิญาต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัทุกแหง่ในประเทศไทย ปรญิญาทกุสาขาวชิา ในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอื 
    จากสถาบนัการศกึษาทงัของรฐัและเอกชนซงึทางการรบัรองหลกัสตูรการศกึษาแลว้
    (2)  ปรญิญาทกุสาขาวชิาจากวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัตา่งประเทศทเีชอืถอืได้
     (3)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรจ์ากวทิยาลยัพยาบาลกรมตาํรวจ
     (4)  ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลศาสตรแ์ละผดงุครรภช์นัสงู พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ. 5 หลกัสตูร 4 ปี 
       จากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันี
            - วทิยาลยัพยาบาลกรงุเทพ       - วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม
              - วทิยาลยัพยาบาลชลบรุ ี       - วทิยาลยัพยาบาลสงขลา
              - วทิยาลยัพยาบาลนครราชสมีา      - วทิยาลยัพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อุบลราชธานี
              - วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบรุ ี   - วทิยาลยัพยาบาลสระบรุี
              - วทิยาลยัพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก   - วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค์
              - วทิยาลยัพยาบาลราชบุร ี       - วทิยาลยัพยาบาลอุตรดติถ์
              - วทิยาลยัพยาบาลลาํปาง  
   (5)  ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดงุครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.8 หลกัสตูร 3 1/2 ปี 
    จากวทิยาลยัพยาบาลวชริพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)
    (6)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรพ์นืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปัจจุบนั) หลกัสตูร 4 ปี 
   จากวทิยาลยัพยาบาลเกอืการณุย ์(พ.ศ. 2526 เป็นตน้ไป)
     (7)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปัจจุบนั) หลกัสตูร 4 ปี จาก
   โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั กรมแพทยท์หารเรอืและวทิยาลยัพยาบาลกรมแพทยท์หารบก
     (8)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปัจจุบนั) หลกัสตูร 3 1/2 ปี 
   จากโรงเรยีนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย ์ทหารอากาศ
    (9)  1. สาํเรจ็หลกัสตูรนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย ์(5 ปี) ฝ่ายเดนิเรอื และฝ่ายชา่งกลเรอื (พ.ศ. 2517 - 2542) 
   จากศูนยฝึ์กพาณชิยน์าว ีกรมเจา้ท่า (ตอ้งเทยีบปรญิญาตรที ีอว.)  
   2. สาํเรจ็หลกัสตูรชา่งกลพเิศษ (3 ปี) พนืความรูเ้ดมิประกาศยบตัรวชิาชพีชนัสงู (พ.ศ. 2537 - 2559)
   จากศูนยฝึ์กพาณชิยน์าว ีกรมเจา้ท่า (ตอ้งเทยีบปรญิญาตรที ีอว.)
   3. สาํเรจ็หลกัสตูรนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย ์(5 ปี) ฝ่ายเดนิเรอื และฝ่ายชา่งกลเรอื 
   (สาํเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป) จาก ม.บรูพา
   4. สาํเรจ็หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) (สาํเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป) จาก ม.บรูพา
   5. สาํเรจ็หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาํเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป) จาก ม.บรูพา
   6. สาํเรจ็หลกัสตูรเทคโนโลยเีครอืงกลเรอื (5 ปี) (สาํเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป) 
   จากสถาบนัอาชวีศกึษาภาคใต ้1 
   (10) ประกาศนียบตัรครเูทคนิคชนัสงู (ปทส.)
     (11) หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทอ่งเทยีวและการโรงแรมจากมหาวทิยาลยันานาชาต ิ
   แสตมฟอรด์ (ปัจจุบนัวทิยาลยันานาชาตซิลิเลอร ์- แสตมฟอรด์)
     (12) หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ต่อเนือง 2 ปี) จากวทิยาลยัโปลเีทคนิคภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
     (13) หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาองักฤษธรุกจิ วทิยาลยัเซนตเ์ทเรซาอนิต ิ(พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป)
     (14) เปรยีญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)
     (15) ประกาศนียบตัรอภธิรรมบณัฑติ
 (16) จากสถาบนัการบนิพลเรอืน 
   1. หลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการบนิ
    1.1 สาขาวชิาการจดัการการบนิ (Aviation Management) (หลกัสตูร พ.ศ. 2556 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
   2. หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบนิ 
    2.1 สาขาวชิาการจดัการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) (หลกัสตูร พ.ศ. 2543)  
    2.2 สาขาวชิาการจดัการท่าอากาศยาน (Airport Management) (หลกัสตูร พ.ศ. 2543) 
    2.3 สาขาวชิาการจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Cargo Management) (หลกัสตูร พ.ศ. 2543)
    2.4 สาขาวชิาการจดัการทา่อากาศยาน (ต่อเนอืง) (Airport Management Continuing) (หลกัสตูร พ.ศ. 2543)

การจาํแนกคณุวฒิุของผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้เป็นนักศึกษา
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   2.5 สาขาวชิาการจดัการการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ (ต่อเนือง) (Air Cargo Management) (Continuing)) 
    (หลกัสตูร พ.ศ. 2543)    
   2.6 สาขาวชิาการจดัการการบนิ (Aviation Management) (หลกัสตูร พ.ศ. 2555) 
    1. วชิาเอกการจดัการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
    2. วชิาเอกการจดัการท่าอากาศยาน (Airport Management)
    3. วชิาเอกการจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Cargo Management) 
   2.7 สาขาวชิาการจดัการการบนิ (ตอ่เนอืง) (Aviation Management Continuing)) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)
    1. วชิาเอกการจดัการทา่อากาศยาน (Airport Management)
    2. วชิาเอกการจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Cargo Management)
   2.8 สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบนิ (Aviation Technology Management) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)
    1. วชิาเอกการจดัการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) 
    2. วชิาเอกการจดัการทา่อากาศยาน (Airport Management)  
    3. วชิาเอกการจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Cargo Management)
  3. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ 
    3.1 สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (Avionics Engineering) (หลกัสตูร พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2558 และ
     หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 
  4. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอเิลก็ทรอนกิสก์ารบนิ 
    4.1 สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (Aviation Electronics) (หลกัสตูร พ.ศ. 2548) 
    4.2 สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (ตอ่เนอืง) (Aviation Electronics (Continuing)) (หลกัสตูร พ.ศ. 2548)  
 (17)  วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรดุรยิางคศาสตรบณัฑติ
 (18) สถาบนัการเรยีนรูเ้พอืปวงชน (Learning Institute for Everyone-LIFF)
 (19) วทิยาลยัเซาธอ์สีบางกอก (Southeast Bangkok College)
 (20) โรงเรยีนนายเรอื (หลกัสตูร พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 ดงัน ี
   1. หลกัสตูรโรงเรยีนนายเรอื วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (5 ปี) มสีาขาดงันี 
    1.1 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (Electrial Engineering)  1.2 สาขาวศิวกรรมเครอืงกลเรอื (Marine Engineering)
    1.3 สาขาวศิวกรรมอทุกศาสตร ์(Hydrographic Engineering) 
   2. หลก้สตูรโรงเรยีนนายเรอื วทิยาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาบรหิารศาสตร ์(Management Science)
 (21) วทิยาลยัพยาบาลทหารเรอื ศนูยว์ทิยาการ กรมเเพทยท์หารเรอื หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
   มหาวทิยาลยัมหดิล สาขาพยาบาลศาสตร ์(4 ปี)
2. วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา (ใช้สิทธิสมคัรประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)
 (1)  อนุปรญิญาทกุสาขาวชิาในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอืจากสถาบนัการศกึษาทงัของรฐัและเอกชน 
   ซงึทางการรบัรองหลกัสตูรการศกึษาแลว้
 (2)  อนุปรญิญาทกุสาขาวชิาจากวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัตา่งประเทศทเีชอืถอืได้
 (3)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู (ปวส.) แผนกต่างๆ
 (4)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.)
 (5)  ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยม (ป.ม.)
 (6)  ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชนัสงู (ป.กศ. ชนัสงู)
 (7)  ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยม (วชิาชุด) หรอืพเิศษมธัยม (พ.ม.) (พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3)
 (8)   ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชนัสงูปีท ี2
 (9)   ประกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยม การช่าง (ป.ม.ช.)
 (10)  ประกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยมอาชวีศกึษา  
 (11)  ประกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยมการเรอืน
 (12)  ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรวชิาการป่าไม ้(กรณีใชวุ้ฒ ิม.6 สมคัรเรยีนหลกัสตูร 2 ปี)
 (13)  ประกาศนยีบตัรวชิาการชลประทาน
 (14)  ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรวชิาครพูยาบาล ยกเว้น ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ไม่เทียบเท่าอนุปริญญา 
 (15)  ประกาศนยีบตัรประโยคครพูเิศษมธัยมชา่ง (พ.ม.ช.) 
 (16)  ประกาศนยีบตัรพยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยั พนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 ปี 
   จากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันี



10     ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศกึษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2565

วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา  (ต่อ)

    -  วทิยาลยัพยาบาลกรงุเทพ         -  วทิยาลยัพยาบาลสงขลา
    -  วทิยาลยัพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก   -  วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค์
    -  วทิยาลยัพยาบาลนครราชสมีา     -  วทิยาลยัพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อุบลราชธานี
    -  วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบรุี
 (17) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดงุครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสตูร 3 1/2 ปี จากสถาบนั 
   การศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ตามขอ้ (16)
   (18) ประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสตูร 4 ปี จาก 
   วทิยาลยัพยาบาลวชริพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวทิยาลยัพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2518)
    (19) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดงุครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสตูร 3 1/2 ปี จาก 
   วทิยาลยัพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวทิยาลยัพยาบาลเกอืการุณย ์(พ.ศ. 2521-2526)
 (20) ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยั พนืความรู ้ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 1/2 ปี 
   จากโรงเรยีนเสนารกัษ์กรมแพทยท์หารบก
     (21) ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยั พนืความรู ้ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปัจจุบนั) หลกัสตูร 
   3 1/2 ปี จากโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั กรมแพทยท์หารเรอื  
 (22) ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมโยธาธกิาร (พ.ศ. 2492-2520)  
 (23)  ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมทดีนิ
    (24)  ประกาศนียบตัรวชิาการหนงัสอืพมิพ ์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(เฉพาะผูม้พีนืความรูม้ธัยมศกึษาตอนปลาย)
 (25) ประกาศนียบตัรวชิาสตัวแพทย ์จากโรงเรยีนสตัวแพทย ์กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 (26) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานสาธราณสขุ (พนกังานอนามยั) จากวทิยาลยัการสาธารณสขุ
 (27) ประกาศนียบตัรชนัสงูวชิาพยาบาลและอนามยั (ม.ศ.5 + 3 ปี จากวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย)
 (28) ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลจติเวชและผดงุครรภ ์จากวทิยาลยัพยาบาลศรธีญัญา กรมการแพทย์
   กระทรวงสาธารณสุขและหลกัสตูรซงึผูส้าํเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาปีท ี5 (ม.ศ.5) หรอืมธัยมศกึษา ปีท ี6 (ม.6)
   มรีะยะศกึษา 2 ปี รวม 7 หลกัสตูรคอื
     1. หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
    2.  หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รงัสเีทคนิค) คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
    3.  หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รงัสเีทคนิค) คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี
    4.  หลกัสตูรเจา้หน้าทวีทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี
    5.  หลกัสตูรเจา้หน้าทวีทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย์
    6.  หลกัสตูรพยาบาลและผดงุครรภร์ะดบัตน้ คณะแพทยศาสตร์
    7.  หลกัสตูรช่างอุปกรณ์การแพทย ์สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 (29)   จากสถาบนัการบนิพลเรอืน
   1.  หลกัสตูรนายช่างภาคพนืดนิ สาขาวชิาช่างเครอืงบนิ วชิาเอกเครอืงยนตแ์ก๊สเทอรไ์บน์
    1.1 หลกัสตูรวชิาบาํรุงรกัษาอากาศยาน ประเภท 2 (Aircraft Maintenance Technician, Type II)
    1.2 หลกัสตูรอนุปรญิญา สาขานายชา่งบาํรุงรกัษาอากาศยาน (Diploma Program in Aircraft 
     Maintenance Engineer License: AMEL) (หลกัสตูร พ.ศ. 2551)
    1.3 หลกัสตูรนายชา่งภาคพนืดนิ สาขาวชิาช่างเครอืงบนิ วชิาเอกเครอืงยนแก๊สเทอรไ์บน์ (Aircraft
     Maintenance Engineer License Course (Aeroplanes Turbine)) (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)
   2. หลกัสตูรอนุปรญิญา สาขาวชิาเทคโนโลยอีากาศยาน
    2.1 หลกัสตูรอนุปรญิญา สาขาวชิาเทคโนโลยอีากาศยาน (Diploma in Aircraft Technology)(หลกัสตูร พ.ศ. 2555)
     1. วชิาเอกอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (Avionics)  2. วชิาเอกเครอืงวดัประกอบการบนิ (Aircraft Instruments)
    2.2 หลกัสตูรวชิาบาํรุงรกัษาเครอืงสอืสารการบนิ (Communications Maintenance)
    2.3 หลกัสตูรวชิาชา่งเครอืงวดัประกอบการบนิ (Aircraft Instrument)
 (30)   จากโรงเรยีนจา่อากาศ
    1.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์ระดบัตน้ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2537)
    2.  หลกัสตูรโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยทุธศกึษาทหารอากาศหลกัสตูร 2 ปี ต่อจาก
         มธัยมศกึษาตอนปลายระหวา่งปี พ.ศ. 2545 - 2549 
    3. หลกัสตูรโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2548 เหล่าทหารสารวตัร เหล่าทหารอากาศโยธนิ
    4.  หลกัสตูรโรงเรยีนจา่อากาศ พ.ศ. 2550  
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 (31) จากกรมแพทยท์หารเรอื หลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรร์ะดบัตน้
     (32)   ประกาศนยีบตัรวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทยีวชนัสงูของสถาบนัฝึกอบรมวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทยีว (สวท.) 
   ตามหลกัสตูร พ.ศ. 2540
     (33)   ประกาศนียบตัรวชิาช่างทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (ยกเวน้ ประกาศนียบตัร
   ผูช้่วยทนัตเเพทยช์นัสงู หลกัสตูร 2 ปี (Certificate Program in Advance Dental Assistant (2 years Program)
 (34) ประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษาทางการแพทย ์ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2547
     (35) ประกาศนียบตัรเวชระเบยีน ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2547
     (36)   ประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(พยาธวิทิยาคลนิิก) ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2547 
 (37) ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงูเวชกจิฉุกเฉนิ โรงเรยีนพยาบาล กองการศกึษากรมแพทยท์หารเรอื พ.ศ. 2552   
   (หลกัสตูร 2 ปี ต่อ ม.ปลาย) ประกาศนยีบตัรเวชกจิฉุกเฉนิ พ.ศ. 2544 ของสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ
 (38) จากโรงเรยีนชมุพลทหารเรอื กรมยทุธศกึษาทหารเรอื (หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ พ.ศ. 2556) จาํนวน 4 พรรค ดงันี 
   1. พรรคนาวนิ ไดแ้ก ่เหลา่การปืน เหลา่ทหารอาวุธใตนํ้า เหล่าทหารสามญั เหลา่ทหารสญัญาณ 
      เหล่าทหารอุทกศาสตร ์เหล่าทหารขนสง่ เหลา่ทหารสรรพวธุ เหล่าทหารอุตุนิยมวทิยา ฯลฯ
   2. พรรคกลนิ ไดแ้ก่ เหล่าทหารเครอืงกล เหลา่ทหารไฟฟ้า 
   3. พรรคนาวกิโยธนิ ไดแ้ก่ เหล่าทหารราบ เหลา่ทหารปืนใหญ่ เหลา่ทหารช่าง เหล่าทหารสอืสาร 
   4. พรรคพเิศษ ไดแ้ก ่เหลา่ทหารเเพทย ์เหลา่ทหารพลาธกิาร เหล่าทหารชา่งยทุธโยธา เหลา่ทหารวทิยาศาสตร ์ฯลฯ 
   จากโรงเรยีนชุมพลทหารเรอื กรมยุทธศกึษาทหารเรอื (หลกัสตูรนกัเรยีนจ่า) (พ.ศ. 2559)
   1. ประเภทวชิาเดนิเรอื สาขาทหารสามญัและทหารการปืน
   2. ประเภทวชิารกัษาความปลอยภยัและความมนัคงทางทะเล
    2.1 สาขาทหารการปืนต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝัง     2.2 สาขาทหารสารวตัร 
   3. ประเภทวชิาช่างเทคนิค
    3.1 สาขาทหารสรรพาวธุ  3.2 สาขาทหารเครอืงกลเรอื  3.3 สาขาทหารเครอืงกลช่างเครอืงบนิเครอืงยนตอ์ากาศยาน   
    3.4 สาขาทหารเครอืงกลชา่งเครอืงบนิเอวโิอนิกส ์ 3.5 สาขาทหารเครอืงกลช่างเครอืงบนิลาํตวัและนิวดรอลกิส ์ 
   4. ประเภทวชิาบรหิารการเงนิและการบญัช ีสาขาทหารการเงนิ   
    ยกเว้น ประเภทพลาธิการ สาขาพลาธิการ (เรียน 1 ปี) และประเภทขนส่ง สาขาขนส่ง (เรยีน 1 ปี) 
 (39) โรงเรยีนการขนสง่ ทหารเรอื พ.ศ. 2559 ประเภทวชิาการบรหิาร สาขาการขนสง่ทางทหาร
   กรมการขนส่งทหารเรอื หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ พรรคนาวนิ เหลา่ทหารขนสง่
 (40) โรงเรยีนป่าไม ้กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 (41) โรงเรยีนพลาธกิาร กรมพลาธกิารทหารเรอื หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ พรรคพเิศษ เหลา่ทหารพลาธกิาร  
 (42) โรงเรยีนทหารนาวกิโยธนิ หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ทหารเรอื พรรคนาวกิโยธนิ 
 (43) โรงเรยีนสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสตูรนกัเรยีนจ่าทหารเรอื พรรคนาวนิ เหลา่สญัญาณวทิยุ
   เรดาร ์โซนาร ์และเหลา่ทหารสญัญาณทศันสญัญาณ
 (44) โรงเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์กรมอเิลก็ทรอนิกสท์หารเรอื หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ทหารเรอื พรรคพเิศษ เหล่าทหาร
    ชา่งยุทธโยธา (อเิลก็ทรอนิกส)์ พ.ศ. 2560
 (45) โรงเรยีนชา่งกรมอู่ทหารเรอื หลกัสตูรนกัเรยีนช่างกรมอู่ทหารเรอื
 (46) โรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟ พ.ศ. 2541  1. ประเภทวชิาชา่งอุตสาหกรรม สาขาช่างโยธา สาขาช่างเครอืงกล 
   2. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจดัการเดนิรถ 
 (47) โรงเรยีนเเผนททีหาร กรมเเผนททีหารกองบญัชาการทหารสงูสดุ พ.ศ. 2543
 (48) โรงเรยีนสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ กองวทิยาการ สาํนกันโนบายและเเผน กรมการสอืสารและ
   เทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรอื หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ พรรคนาวนิ เหล่าทหารสญัญาณ พ.ศ. 2560 
   ประเภทวชิาการสอืสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาทหารสอืสารและเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
 (49) โรงเรยีนทหารนาวกิโยธนิ ศนูยก์ารฝึกหน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ พรรคนาวกิโยธนิ พ.ศ. 2560  
 (50)  โรงเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์กองวทิยาการ กรมอเิลก็ทรอนิกสท์หารเรอื ดงัน ี 1. หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ พรรคพเิศษ 
   เหลา่ทหารชา่งยทุธโยธา (อเิลก็ทรอนิกส)์ พ.ศ. 2560 ประเภทวชิาชา่งเทคนิค  (วชิาอุตสาหกรรม) สาขาอเิลกทรอนกิส ์
   2. หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ พรรคพเิศษ เหล่าทหารช่างยทุธโยธา (ไฟฟ้า) พ.ศ. 2560 ประเภทวชิาช่างเทคนิค
      (วชิาอุตสาหกรรม) สาขาไฟฟ้า
 (51) โรงเรยีนนาวกิเวชกจิ ศูนยว์ทิยาการ กรมเเพทยท์หารเรอื หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 
   สาขาปฏบิตักิารฉุกเฉนิการเเพทย ์พ.ศ. 2563
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3. วฒิุหลกัสตูรการศึกษาขนัพนืฐานเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืประโยคมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ ประโยคเตรียมอดุมศกึษา (ม.8) และสงูกว่า แต่ตาํกว่าอนุปริญญา
 (1)  ประกาศนียบตัรประโยคอาชวีศกึษาชนัสงูทุกแผนก
 (2)  ประกาศนียบตัร ประโยคการเรอืนชนัสงู
 (3)  ประกาศนียบตัรโรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟหลกัสตูร 3 ปี ทุกแผนก
  (4)   ประกาศนียบตัรโรงเรยีนเตรยีมทหาร หลกัสตูร 2 ปี
  (5)   ประกาศนียบตัรจ่าอากาศ (ช่างเครอืงชนัหนึง) หลกัสตูร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
 (6)   ประกาศนียบตัร เตรยีมปีท ี2 แผนกต่าง ๆ ดงัน ี
                - เตรยีมปรญิญาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมนายเรอื
    - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมนายรอ้ย   - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
    - เตรยีมปรญิญาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง 
 (7)  ประกาศนียบตัรประโยคศลิปศกึษาชนักลาง หรอื ชนัปีท ี3 จากโรงเรยีนชา่งศลิป กรมศลิปากร
 (8)  ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชนักลางปีท ี3
     (9)  ประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษา (ม.8 วสิามญั) แผนกต่างๆ ดงัน ี
              - แผนกพณิชยการ  - แผนกการเรอืน  - แผนกชา่งกล  - แผนกภาษา  - แผนกช่างสตรี
 (10) ประกาศนยีบตัรโรงเรยีนชา่งฝีมอืทหาร หลกัสตูร 3 ปี
 (11) ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลหลกัสตูร 3,4 ปี (และมพีนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3) จาก โรงเรยีนพยาบาล 
   กรมยุทธศกึษาทหารเรอื กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ
 (12) วฒุเิดมิ ม.6 (เดมิ) + ประกาศนียบตัรวชิาการหนงัสอืพมิพ ์(3 ปี) ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 (13) ประกาศนยีบตัรประโยควชิาชพี (ปวช.) ทกุแผนก
     (14) ประกาศนียบตัรโรงเรยีนชา่งการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค พ.ศ. 2541 (หลกัสตูร 3 ปี)
 (15) ประกาศนยีบตัรวชิาสอืสารประเภทอเีลคโทรนิคส ์(หลกัสตูร 3 ปี)
 (16) ประกาศนยีบตัรพเิศษวชิาการศกึษา (พ.กศ.) และมพีนืฐานความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3    
     (17) ประกาศนียบตัรประโยคครพูเิศษประถม (พ.ป.) และมพีนืฐานความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3
 (18) ประกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยมกสกิรรม (เกณฑอ์นุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)
 (19) ประกาศนยีบตัรประโยคครปูระถมสามญั (ตวัประโยคตงัแต่ พ.ศ. 2472 เป็นตน้มา)
 (20) ประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา (ป.กศ.)
     (21) ประกาศนียบตัรประโยคครปูระถมการช่าง (ปปช.)
     (22) ประกาศนียบตัรประโยคครกูารเรอืน
     (23) ประกาศนียบตัรประโยคครอูนุบาล (ประกาศนียบตัรครอูนุบาลใหม)่ หลกัสตูร 3 ปี
     (24) ประกาศนียบตัรพลศกึษาโท (ตามหลกัสตูร พ.ศ. 2493)
     (25) ประโยคครปูระถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)
     (26) ประกาศนียบตัร International Baccalaureate หลกัสตูร 2 ปี   
 (27) ประกาศนยีบตัรประโยคครปูระถมกสกิรรม (ตวัประโยค)
     (28) ประกาศนียบตัรของโรงเรยีนจา่อากาศ เหลา่ช่างอากาศ หลกัสตูร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
     (29) ประกาศนียบตัรนกัเรยีนจ่าพรรคพเิศษเหลา่ทหารแพทยข์องโรงเรยีนจา่พยาบาล พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) 
   หรอื ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 ปี
     (30) ประกาศนียบตัรของโรงเรยีนจา่อากาศเหลา่สอืสาร พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 ปี 
   (พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)
 (31) เปรยีญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3) เเผนกบาลสีนามหลวง
     (32) เปรยีญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)
 (33) เปรยีญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณ์ในการสอนวชิาปรยิตัธิรรม แผนกธรรมหรอื แผนกบาล ี
   หรอืในโรงเรยีน พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษาไมน้่อยกวา่ 1 ปี โดยมเีวลาสอน ไมน้่อยกว่า 300 ชวัโมง   
   โดยใหก้รมการศาสนาเป็นผูร้บัรองประสบการณ์และกรมวชิาการเป็นผูอ้อกใบเทยีบความรูใ้ห้
 (34) เปรยีญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)
 (35) ประกาศนยีบตัร มชัฌมิาอภธิรรมมกิะเอก
     (36) หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีโรงเรยีนจา่อากาศ พ.ศ. 2539 ยกเวน้ หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
   พยาบาลศาสตรร์ะดบัตน้ (หลกัสตูรใหม)่ พ.ศ. 2537 เทยีบความรูเ้ทา่กบัอนุปรญิญา และหลกัสตูร ปี 2545
 (37) หลกัสตูรจากสถาบนัการบนิพลเรอืน  1. หลกัสตูรวชิาเครอืงวดัประกอบการบนิ   2. หลกัสตูรวชิาชา่งบาํรุงรกัษา
   เครอืงสอืสารการบนิ  3. หลกัสตูรวชิาช่างบาํรงุรกัษาอากาศยาน
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 
 (38) หลกัสตูรของวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ กาญจนาภเิษก
   1. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตรท์างการแพทย ์สาขาเซลลว์ทิยา
   2. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรเวชระเบยีน (เวชสถติ)ิ   
   3. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรรงัสกีารแพทย ์   
   4. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธคิลนีิก
   5. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ สาขาโลหติวทิยาและธนาคารเลอืด
   6. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม
   7. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรโสตทศันศกึษา (เวชสาธติ)
   8. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธวิทิยา
 (39) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม จากวทิยาลยัการสาธารณสขุภาคใต ้/ ประกาศนียบตัรวชิาชพี
   พนกังานอนามยั จากกระทรวงสาธารณสุข 
 (40) หลกัสตูรโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยทุธศกึษาทหารอากาศหลกัสตูร 1 ปี
 (41) หลกัสตูรนกัเรยีนจา่ทหารเรอื (รบัผูจ้บ ม.ศ.5 หรอื ม.6 ปัจจบุนั เขา้ศกึษาหลกัสตูร 2 ปี)
     (42) โรงเรยีนดรุยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2537 ประเภทวชิาศลิป์หตัถกรรม
   สาขาวชิาดนตร ีเฉพาะกลุ่มวชิาชพีดนตรแีละขบัรองเพลงสากล, หลกัสตูรนกัเรยีนดรุยิางคท์หารบกตอนปลาย 
   โรงเรยีนดรุยิางคท์หารบก พ.ศ. 2539 ประเภทวชิาศลิปหตักรรม สาขาวชิาดนตรี
 (43) หลกัสตูรการดรุยิางคต์อนปลาย ชนัปีท ี6 จาก ร.ร.ดุรยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื 
 (44) โรงเรยีนดรุยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื ฐานทพัเรอืกรุงเทพ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พ.ศ. 2556
   ประเภทวชิาศลิปกรรม สาขาวชิาการดรุยิางค์
 (45)  วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรเตรยีมอุดมดนตรี
     (46) โรงเรยีนช่างกรมอู่ทหารเรอื 1. หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พ.ศ. 2524, 2532 มสีาขาดงันี สาขาชา่งต่อเรอื 
   สาขาวชิาชพีชา่งกลเรอื 2. หลกัสตูรนกัเรยีนช่างกรมอู่ทหารเรอื พ.ศ. 2536 มสีาขาดงัน ีสาขาอาชพีการอู่        
   อาชพีช่างกลโรงงานเรอื อาชพีช่างต่อเรอื อาชพีช่างไฟฟ้าเรอื 3. หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พ.ศ. 2547 
   มสีาขาดงัน ีสาขาวชิาชา่งต่อเรอื สาขาวชิาชา่งการอูเ่รอื  สาขาวชิาชา่งเครอืงกลโรงงานเรอื สาขาวชิาชา่งไฟฟ้าเรอื 
 (47) โรงเรยีนสมาคมไทย - ญปีุ่ น จากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)  
 (48) โรงเรยีนไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส ์กรมยทุธศกึษาทหารเรอื กรมยทุธศกึษาทหารเรอื หลกัสตูรนกัเรยีนจา่
 (49) โรงเรยีนจา่อากาศ พ.ศ. 2539 1. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาชา่งอากาศยาน  2. ประเภทวชิาคหกรรม  
   สาขาวชิาคหกรรม (หลกัสตูร 3 ปี ต่อจาก ม.ตน้ ระหว่างปี 2539-2547)   โรงเรยีนจา่อากาศ พ.ศ. 2548 
   ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 1. สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 2. สาขาวชิาอากาศยาน
 (50) ศนูยก์ารเรยีนเอฟเน็ด (FNED)
 (51) โรงเรยีนกวงฟูวทิยาคม 
 (52) ประกาศนียบตัรผดุงครรภอ์นามยั ชนั 1 โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ ์โรงพยาบาลหวัเฉยีว ม.หวัเฉยีว
 (53) ประกาศเทยีบวฒุกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บั ประกาศนียบตัร  
   Mississippi High School Equivalency Diploma ดาํเนินการในนามของ Mississippi Commuity College  
   Board, Mississippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผา่น (Official GED Transcript)  
 (54) ประกาศเทยีบวุฒกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บั    
   ประกาศนียบตัร Maine High School Equivalency Diploma ดาํเนนิการในนามของ Maine Department of   
   Education และใบเเสดงผลการสอบผา่น (Official Transcript of GED Test)  
 (55) ประกาศเทยีบวฒุกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บัประกาศนียบตัร   
   High School Equivalency Credential ดาํเนินการในนามของ Government of the District of  Columbia   
   Office of the State Superintendent of Education และใบเเสดงผลการสอบผา่น (Official GED Transcript)
 (56) วุฒจิากโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทย
   1. โรงเรยีนรว่มฤดวีเิทศศกึษา        2. โรงเรยีนสถานศกึษานานาชาต ิ    
    (Ruamrudee International School)      (International School Bangkok)
   3. โรงเรยีนบางกอกพฒันา         4.  โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม ่  
                (Bangkok Patana School)          (Chiangmai International School)
   5. โรงเรยีนนานาชาตเิอกมยั        6.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนตจ์อหน์
    (Ekamai International School)        (Saint John’s International School)
   7. โรงเรยีนนานาชาตนิิสท ์         8. โรงเรยีนประชาคมนานาชาติ
    (Nist International School)         (International Community School)
    (โรงเรยีนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย เดมิ) 



14     ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศกึษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2565

วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
  9. โรงเรยีนนานาชาตภิาคตะวนัออก      10. โรงเรยีนนานาชาตไิทย - อเมรกินั
   (International School Eastern Seaboard)     (Thai - American International School)
  11. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่น (เขาใหญ)่    12. โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี 
   (St.Stephen’s International School) (Khao Yai)   (Thai-Chainese International School)
  13. โรงเรยีนนานาชาตดิลัลชิ          (โรงเรยีนนานาชาตจิกัวาล เดมิ)
   (Dulwich International School)       14. โรงเรยีนนานาชาตนิครพายพั
  15. โรงเรยีนนานาชาตนิีวาอเมรกินั         (Nakorn Payap International School)
   (Niva International School)       16. โรงเรยีนนานาชาตสิาทรใหม่
        โรงเรยีนนานาชาตนีิวา เดมิ)        (New Sathorn International School)
   17. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตร์ามคาํแหง    18. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตจ์อหน์ เเมรี
    (Ramkhamhaeng Advent International School)   (Saint John Mary International School)
  19. โรงเรยีนนานาชาตคิวิ.เอส.ไอ ภูเกต็      20. โรงเรยีนนานาชาตสิยาม
   (Q.S.I International School of Phuket)     (Siam International School)
  21. โรงเรยีนพระมหาไถ่วเิทศศกึษา       22. โรงเรยีนนานาชาตเิคไอเอส
    (Redeemer International School)         (KIS International School)  
  23.  โรงเรยีนนานาชาตลิานนา        24. โรงเรยีนานาชาตอิเมรกินัแปซฟิิก
   (Lanna International School)        (American Pacific International School)
  25. โรงเรยีนดอิเมรกินัสคลูออฟเเบงคอ๊ก      (โรงเรยีนนานาชาตเิอกปัญญา เดมิ)
   (The American School of Bangkok)     26. โรงเรยีนนานาชาตเิกรซ
   (โรงเรยีนนานาชาตดิษิยะครนิ เดมิ)       (Grace International School)
  27. โรงเรยีนนานาชาตคิอนคอรเ์ดยีน      28. โรงเรยีนประชาคมนานาชาตบิางนา  
   (Concordian International School)       (International Community School Bangna)
  29. โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิกรงุเทพ      30. โรงเรยีนนานาชาตคิรสิเตยีนกรงุเทพ
   (Lycee Francais International de Bangkok)    (Bangkok Christian International School)
  31. โรงเรยีนนานาชาตทิรนิีต ี         (โรงเรยีนนานาชาตกิรุงเทพ เดมิ) 
   (Trinity International School)       32. โรงเรยีนครสิเตยีนเยอรมนัเชยีงใหม่
  33. โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์พทัยา       (Christian German Chiengmai School)
   (Regents International School Pattaya)    34. โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิ ภเูกต็
   (โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท ์เดมิ)      (British International school, Phuket) 
   (โรงเรยีนนานาชาตริวมบณัฑติ เดมิ)     36. โรงเรยีนนานาชาตโิมเดริน์กรงุเทพฯ 
  35. โรงเรยีนนานาชาตเิปรม ตณิสลูานนท ์      (Modern International School, Bangkok) 
   อนิเตอรแ์นชชนัแนล สคลู        38. โรงเรยีนบางกอกเเอ๊ดเวนต์
   (Prem Tinsulanonda International School)    (ฺBangkok Advant School) 
  37. โรงเรยีนนานาชาตแิพน-เอเชยี       40. โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิโคลมัเบยี
   (Pan-Asia International School)       (ฺBritish Columbia International School)
  39. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตเ์เอนดรวูส์ กรุงเทพฯ   42. โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์-ออนนุช
   (St. Andrews International School Bangkok)    (Wells International School On Nut Campus)
  41. โรงเรยีนอนิเตอรเ์นชนัเเนลเกวล ี(หทยัราษฎร)์   44. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่นส ์
   (Kevalee International School)       (St. Stephen’s International School)
  43. โรงเรยีนนานาชาตโิจซอูกินั กรงุเทพฯ     46. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสีมชิชนั
   (Josuikan Bangkok International School)     (Adventist International Mission School)
  45. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสี กรุงเทพ     48. โรงเรยีนนานาชาต ิกรีพฒัน์
   (Bangkok Adventist International School)     (Keerapat International School)
  47. โรงเรยีนนานาชาตพิระคุณกรงุเทพ      50. โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท-์กรงุเทพ
   (Bangkok Grace International School)     (The Regent’s School Bangkok)
  49. โรงเรยีนนานาชาตเิกาหล ีกรุงเทพ      
   (Korean International School of Bangkok)     
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  51. โรงเรยีนนานาชาตเิเคลฟิอรเ์นยี เพรพ      52. โรงเรยีนครสิเตยีนนานาชาตเิชยีงราย
     (Califonia Prep. International School)        (Chiang Rai International Christian School)
  53. โรงเรยีนนานาชาตเิเองโกสสงิคโปร ์       54. โรงเรยีนนานชาตฮิารโ์รว์
   (Anglo Singapore International School)    (Harrow International School, Bangkok)
  55. โรงเรยีนอารบ์สิรศัมนีานาชาต ิ         56. โรงเรยีนนานาชาตโิชรสเ์บอร ีกรุงเทพฯ  
   (RBIS Rasami British Internaltional School)          (Shrewsbury International School Bangkok)
  57. โรงเรยีนนานาชาตบิางกอกฟรแีพราธอร ีเเอนด ์เซก็เคนิเดอร ี  58. โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์- กรุงเทพฯ
   (Bangkok International preparatory and secondary)    (Singapore International School of Bangkok)
  59. โรงเรยีนนานาชาตชิารเ์ตอร ์         60. โรงเรยีนนานาชาตบิรอมสโ์กรฟ
   (Chater International School)           (Bromsgrove International School)
          61. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตเ์เอนดรสู ์   62. โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี์
   (St.Andrews International School Bangna)          (Berkeley International School) 
  63. โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้-พระราม 9      64. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตเ์เอนดรวูส์กรนีวนัเลย์
   (The Regent’s International School Rama9)           (St.Andrews International School Green Valley) 
  65. โรงเรยีนนานาชาตสิวนระยอง         66. โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงราย
   (Garden International School)              (Chiangrai International School)
  67. โรงเรยีนนานาชาต ิU W C          68. โรงเรยีนนานาชาตเิฮดสตารท์
   (U W C International School)            (Headstart International School)
  69. โรงเรยีนนานาชาตเิเอสคอต          70. โรงเรยีนสาธตินานาชาตมิหาวทิยาลยัมหดิล
   (Ascot International School)                (Mahidol University International Demonstration School)
  71. โรงเรยีนวารเีชยีงใหมอ่นิเตอรเ์นชนัเเนล 
   (Varee Chiangmai International School) 
 หมายเหตุ : นอกจากคุณวุฒโิรงเรยีนนานาชาตทิกีล่าวมาเเลว้ ตอ้งมใีบรบัรองการเปิดหลกัสตูรการสอน และใบเทยีบ
ระดบัความรูข้องสถานศกึษานนั ๆ จากกระทรวงศกึษาธกิารมาแสดงในวนัสมคัรเรยีนดว้ย

4. วฒิุการศึกษาภาคบงัคบัตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  หรอืเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรอื ม.ศ.3 

หรอื ม.6 เดิม)
 (1)  ประโยคมธัยมอาชวีศกึษาตอนปลาย    (10) ประโยคครพูลศกึษาเอกตวัประโยคสาํหรบัรุน่ทกีําหนดพนื  
   (ประโยคอาชวีศกึษาชนักลาง หลกัสตูร 3 ปี)    ความรูเ้ดมิสอบไล่ไดช้นัประถมศกึษาปีท ี7 (ม.3 เดมิ)
 (2)  ประโยคประถมอาชพีชา่งเขยีน     (11)  ประโยคครมูลูสามญั 
 (3)  ประโยคครจูกัสานเอก         (ตวัประโยคตงัแต่ พ.ศ. 2479 เป็นตน้มา)
 (4)  ประโยคประถมพณชิยการ      (12)  ประโยคครมูลูสามญั (วชิาชดุ) หรอืครพูเิศษประถม
 (5)  นกัธรรมเอก เเผนกธรรมสนามหลวง    (13)  ประโยคครพูลศกึษาเอก
 (6)  ประโยคมธัยมตน้อาชพี แผนกชา่งตดัเสอื     (เกณฑอ์นุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)
 (7)  นาฏศลิป์ชนัตน้         (14)  ประโยคครวูาดเขยีนเอก (เกณฑอ์นุมตั ิก.ร.พ.เดมิ) 
 (8)  ประโยคการเรอืนชนัตน้       (15)  หลกัสตูรนักเรยีนพลดรุยิางคท์หารบก
 (9)  ประโยคครพูลศกึษา ตร ีโท หรอืเอก      โรงเรยีนดรุยิางคท์หารบก พ.ศ. 2536
   ตวัประโยคสาํหรบัรุน่ทกีําหนดพนืความรูเ้ดมิ  (16)  ประโยคมธัยมวสิามญัศกึษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)
   สอบไลไ่ดช้นัมธัยมศกึษาปีท ี2 (ม.5 เดมิ)   (17) หลกัสตูรนักเรยีนพลดรุยิางคท์หารเรอื
                 โรงเรยีนดรุยิางคท์หารเรอื ชนัปีท ี3 
                  วุฒกิารดรุยิางค ์โรงเรยีนดรุยิางคท์หารเรอื พ.ศ. 2534
                 นกัเรยีนดรุยิางคท์หารบกตอนตน้ โรงเรยีนดุรยิางคท์หารบก
                 พ.ศ. 2539 
 กรณีคณุวฒิุตามขอ้ 4 มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จะตอ้งมคีณุสมบตัเิพมิเตมิตาม
ทกีาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ม.ร. ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ขอ้ 5 ผูส้มคัรทใีชค้ณุวฒุแิละคุณสมบตัิ
ดงักลา่วจะตอ้งนําสาํเนาวุฒบิตัร 2 ฉบบั พรอ้มกบัใหนํ้าใบรบัรองการเป็นขา้ราชการหรอืการปฏบิตังิาน ฉบบัจรงิพรอ้มถ่าย
สาํเนาอกี 1 ฉบบั ไปยนืประกอบกนั ในวนัสมคัร และผูร้บัรองตอ้งเป็น ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทมีตีาํแหน่งระดบัหวัหน้ากอง 
หรอืเทยีบเท่าขนึไป
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 5. กรณีชาวต่างประเทศทีต้องการศึกษาต่อในคณะตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจะตอ้งทาํการทดสอบภาษาไทย
กอ่นการสมคัร โดยเขยีนคาํรอ้งขอทดสอบภาษาไทยทีสาขาวิทยบริการฯ จงัหวดัทีจะสมคัรเรียน ก่อนวนัสมคัรเรียน 
ประมาณ 3 สปัดาห ์ในภาคนนัๆ มฉิะนนัจะไมม่สีทิธสิมคัรเป็นนกัศกึษาใหม ่
 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องชาํระค่าธรรมเนียมการจดัส่งเอกสารไปตรวจสอบยงัสถานศึกษาต้นสงักดั     
จาํนวน 1,000 บาท ซึงจะเรยีกเกบ็พรอ้มกบัการชาํระค่าลงทะเบยีนเรียนของการสมคัรเข้าศึกษา และต้องติดต่อ
เทียบระดบัความรู้วฒิุต่างประเทศ ก่อนวนัสมคัรเรียน ดงันี 
 1. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืเทยีบเท่า  สถานทีติดต่อ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน 
  กระทรวงศกึษาธกิาร ถนนราชดาํเนินนอก เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  10300  โทร. 02-288-5511-6  
  หน่วยงาน สาํนกัทดสอบทางการศกึษา โทร. 02-288-5789,  02-288-5790  Fax. 02-282-6837
 *สาํหรบัระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบเทา่ ใหเ้ทยีบระดบัความรู ้ตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบระดบัความรูวุ้ฒิ
การศกึษาต่างประเทศ (ดรูายละเอยีด หน้า 17)
 2. สายอาชวีศกึษา  สถานทีติดต่อ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
  319 ถนนราชดาํเนนินอก เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-5555    Fax. 0-2282-0855
 3. ระดบัอุดมศกึษา  (อนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ขนึไป) 
  สถานทีติดต่อ กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
  328 ถนนศรอียุธยา  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400  โทร. 02-610-5200
  หน่วยงาน สาํนกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษาโทร. 02-039-5611-12  Fax. 02-354-5530
 4. วุฒกิารศกึษาจากโรงเรยีนนานาชาต ิ (ทยีงัไมม่ใีบรบัรองหลกัสตูรจากกระทรวงศกึษาธกิาร) 
  สถานทีติดต่อ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน ถนนราชดาํเนินนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300  
  โทรศพัท ์02-282-1000             (หมายเหตุ : รวบรวมและจดัทาํโดย หน่วยตรวจสอบวฒุบิตัร)

1. ผูส้มคัรทีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต มีดงันี
 1.1  เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาทมีวีุฒกิารศกึษาสงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลายขนึไป ไดแ้ก่ ป.กศ.สงู, ปวส. ปวท. 
   หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตร ี
 1.2  เป็นผูท้เีคยศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดแ้ก่ ผูท้จีบอนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรแีลว้ หรอืหมด 
   สถานภาพการเป็นนกัศกึษา เนอืงจากศกึษาครบ 8 ปี หรอืขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกวา่ 2 ภาคการศกึษา
   ปกตโิดยไมไ่ดช้าํระคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา หรอืลาออกแลว้ หรอืเคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 
   (Pre-Degree)
 1.3  มวีุฒกิารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า และเคยศกึษาในสถาบนัการศกึษาระดบั
   อุดมศกึษามาก่อน และมคีวามประสงคจ์ะยา้ยโอนมาศกึษาต่อทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต
 2.1  ผูท้ใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 1.1 ตอ้งชาํระเงนิคา่เทยีบโอนหน่วยกติละ 100 บาท กระบวนวชิาที
   เทยีบโอนหน่วยกติไดจ้ะไดเ้กรด C+  และรายละเอยีดกระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ จะเป็นไปตามเกณฑ์
   การเทยีบโอนแนบทา้ยคณะนนั ๆ
 2.2  ผูท้ใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 1.2 ตอ้งชาํระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 50 บาท กระบวนวชิาที
   เทยีบโอนหน่วยกติไดจ้ะไดเ้กรดตามทไีดไ้วเ้ดมิ (P = C+ หรอื G = A) โดยจะตอ้งสง่ใบรบัรองผลการศกึษา 
   (Transcript) ฉบบัสมบรูณ์ใหค้ณะตรวจสอบรายกระบวนวชิาทเีทยีบโอนซงึคณะจะแจง้ผลใหท้ราบรายบุคคล
 2.3  ผูท้เีทยีบโอนหน่วยกติโดยใชผ้ลการเรยีนของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และของต่างสถาบนัรวมกนัให้
   เทยีบโอนหน่วยกติกระบวนวชิาของสถาบนัอนืก่อน แลว้จงึนําวชิาทสีอบผา่นจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
   ไปเทยีบเพมิเพอืไมใ่หเ้ทยีบวชิาซําซอ้นกนั กระบวนวชิาทเีทยีบโอนหน่วยกติกรณจีบจากต่างสถาบนัจะได ้
   เกรด C+ การชาํระค่าเทยีบโอนหน่วยกติและผลการเรยีนทเีทยีบโอนหน่วยกติได ้ใหเ้ป็นไป
 2.4  ผูใ้ชส้ทิธยิา้ยโอนตามขอ้ 1.3 ตอ้งม ีใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มสาํเนา และคาํอธบิายรายวชิา
   (Course Description) 1 ชุดมาแสดงดว้ย หากยงัมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาอยูจ่ะตอ้งลาออกจากสถาบนัเดมิ
   ก่อนการสมคัรเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)
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  ผู้ทีประสงคจ์ะใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องดาํเนินการดงันี

   1. ทาํเครอืงหมาย x หรอื / แสดงความประสงคข์อใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติในใบสมคัรและใบขนึทะเบยีน

    เป็นนกัศกึษา (ม.ร.2)

   2. แจง้เจา้หน้าทผีูต้รวจสอบเอกสารการว่าประสงคข์อเทยีบโอนหน่วยกติ   

   3. พบเจา้หน้าทใีนขนัตอนของการเทยีบโอนหน่วยกติเพอืใหต้รวจสอบคุณวุฒแิละแนะนํากระบวนวชิา

    ลงทะเบยีนเรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวมทงัการกรอกเอกสารการชาํระเงนิคา่เทยีบโอนหน่วยกติ (ม.ร.23/1)

    สาํหรบัใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานการชาํระเงนิคา่เทยีบโอนหน่วยกติในขนัตอนการลงทะเบยีนเรยีน

   4. ชาํระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติโดยยนืแบบ ม.ร.23/1 พรอ้มกบัเอกสารการลงทะเบยีนเรยีน ทงันีอาจจะ

    ชาํระค่าเทยีบโอนหน่วยกติทงัหมดหรอืชาํระไว ้100.- บาท กไ็ด ้กรณทีชีาํระไว ้100.-บาท จะตอ้งไป 

    ดาํเนินการชาํระคา่เทยีบโอนหน่วยกติส่วนทเีหลอืภายใน 1 ปีการศกึษา

บุคคล         ทหารบก         ทหารเรือ  
นาย   MR.     พลทหาร  PVT.      พลทหารเรอื SEAMAN
นาง   MRS.     ส.ต.    PFC.      จ.ต.  PO 3
น.ส.   MISS.     ส.ท.   CPL.      จ.ท.  PO 2
ม.ล.   M.L.     ส.อ.   SGT.      จ.อ.  PO 1
ม.ร.ว.   M.R.     จ.ส.ต.   SM.3      พ.จ.ต.  CPO 3
บาทหลวง  REV.     จ.ส.ท.   SM.2      พ.จ.ท.  CPO 2
          จ.ส.อ.   SM.1      พ.จ.อ.  CPO 1
พระภิกษุ        ร.ต.   SUB.LT.     เรอืตร ี  SUB.LT.
พระ   PHRA     ร.ท.   LT.       เรอืโท  LT.JG. 
พระมหา  PHRAMAHA   ร.อ.   CAPT.      เรอืเอก  LT.
สามเณร  NOVI     พ.ต.   MAJ.      นาวาตร ี LCOR.  
พระคร ู  PHRAKHRU   พ.ท.      LT.COL.     นาวาโท COR.
พระปลดั  PHRAPALAD   พ.อ.   COL.      นาวาเอก CAPT.
พระครปูลดั  PHRAKHRUPALAD พล.จตัวา  BRIG.GEN.     พล.ร.จ. COMME.
พระอธกิาร  PHRAATIKARN  พล.ต.   MAJ.GEN.     พล.ร.ต. RADM.
          พล.ท.   LT.GEN.     พล.ร.ท. VADM.
          พล.อ   GEN.      พล.ร.อ. ADM.      

ตาํรวจ             ทหารอากาศ
พลฯ    POL.CON        พลทหารอากาศ  AMM. 
ส.ต.ต.   POL.L.CPL.       จ.อ.ต.    LAC.
ส.ต.ท.   POL.CPL.        จ.อ.ท.    CPL.
ส.ต.อ.   POL.SGT.        จ.อ.อ.    SGT.
จ.ส.ต.   POL.SGT.MAJ.      พ.อ.ต.    FS 3
ด.ต.   POL.SEN.SGT.MAJ.     พ.อ.ท.    FS 2
ร.ต.ต.   POL.SUB-LT.       พ.อ.อ.    FS 1
ร.ต.ท.   POL.LT.        ร.ต.     PLT.OFF.
ร.ต.อ.   POL.CAPT.       ร.ท.    FLG.OFF.
พ.ต.ต.   POL.MAJ.        ร.อ.     FLT.LT.
พ.ต.ท.   POL.LT.COL       น.ต.    SQN.LDR.
พ.ต.อ.   POL.COL.        น.ท.    WG.CDR.

ตวัอย่างคาํนําหน้านาม ชือยศในการเขียนใบสมคัร (ม.ร.2)
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ตาํรวจ (ต่อ)           ทหารอากาศ (ต่อ)
พล.ต.ต.   POL.MAJ.GEN.     น.อ.   GP.CAPT.
พล.ต.ท.   POL.LT.GEN.      พล.อ.จ.  AC.
พล.ต.อ.   POL.GEN.       พล.อ.ต.  AVM. 
วา่ทรีอ้ยตร ี  SUB-LT.       พล.อ.ท   AM.
พลตาํรวจหญงิ  POL.CONST.      พล.อ.อ.  ACM.
ร.ต.ต.หญงิ   POL.SUB-LT.
ร.ต.ท.หญงิ   POL.LT.
ร.ต.อ.หญงิ   POL.CAPT. 

เทียบ พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ.

2503-1960 2512-1969 2521-1978 2530-1987 2539-1996 2548-2005 2557-2014

2504-1961 2513-1970 2522-1979 2531-1988 2540-1997 2549-2006 2558-2015

2505-1962 2514-1971 2523-1980 2532-1989 2541-1998 2550-2007 2559-2016

2506-1963 2515-1972 2524-1981 2533-1990 2542-1999 2551-2008 2560-2017

2507-1964 2516-1973 2525-1982 2534-1991 2543-2000 2552-2009 2561-2018

2508-1965 2517-1974 2526-1983 2535-1992 2544-2001 2553-2010 2562-2019

2509-1966 2518-1975 2527-1984 2536-1993 2545-2002 2554-2011 2563-2020

2510-1967 2519-1976 2528-1985 2537-1994 2546-2003 2555-2012 2564-2021

2511-1968 2520-1977 2529-1986 2538-1995 2547-2004 2556-2013 2565-2022

 CODE ศนูยส์อบส่วนภมิูภาคทีใช้กรอกในใบสมคัร บตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ 

และแบบลงทะเบยีนเรียน
มหาวทิยาลยักาํหนดศนูยส์อบสว่นภมูภิาค 39 จงัหวดั (41 ศนูยส์อบ) โดยกาํหนด CODE ดงันี

CODE ศนูยส์อบ CODE ศนูยส์อบ CODE ศนูยส์อบ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

ศนูยส์อบจงัหวดัเชยีงใหม่
ศนูยส์อบจงัหวดัเชยีงราย
ศนูยส์อบจงัหวดัแพร่
ศนูยส์อบจงัหวดัพษิณุโลก
ศนูยส์อบจงัหวดันครสวรรค์
ศนูยส์อบจงัหวดัอุดรธานี
ศนูยส์อบจงัหวดันครพนม
ศนูยส์อบจงัหวดัขอนแกน่
ศนูยส์อบจงัหวดัสรุนิทร์
ศนูยส์อบจงัหวดันครราชสมีา
ศนูยส์อบจงัหวดัรอ้ยเอด็
ศนูยส์อบจงัหวดัอุบลราชธานี
ศนูยส์อบจงัหวดัสพุรรณบรุ ี  
ศนูยส์อบจงัหวดัราชบรุ ี         

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ศนูยส์อบจงัหวดัจนัทบรุี
ศนูยส์อบจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
ศนูยส์อบจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ศนูยส์อบจงัหวดันครศรธีรรมราช
ศนูยส์อบจงัหวดัตรงั                            
ศนูยส์อบจงัหวดัสงขลา
ศนูยส์อบจงัหวดัเพชรบรูณ์
ศนูยส์อบจงัหวดัปราจนีบุรี
ศนูยส์อบจงัหวดัอุทยัธานี
ศนูยส์อบจงัหวดัอาํนาจเจรญิ
ศนูยส์อบจงัหวดัชมุพร
ศนูยส์อบจงัหวดัสโุขทยั
ศนูยส์อบจงัหวดัศรสีะเกษ
ศนูยส์อบจงัหวดัลพบุรี

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ศนูยส์อบจงัหวดัหนองบวัลาํภู
ศนูยส์อบจงัหวดันครปฐม
ศนูยส์อบทุ่งสง
ศนูยส์อบจงัหวดัชยัภมูิ
ศนูยส์อบจงัหวดัสกลนคร
ศนูยส์อบจงัหวดับรุรีมัย์
ศนูยส์อบจงัหวดัสระแกว้
ศนูยส์อบจงัหวดักาญจนบุรี
ศนูยส์อบจงัหวดัน่าน
ศนูยส์อบจงัหวดัอุตรดติถ์
ศนูยส์อบจงัหวดัพงังา
ศนูยส์อบจงัหวดัเลย
ศนูยส์อบหาดใหญ่
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คณะ code สาขาวิชา

นิตศิาสตร ์ 0100 สาขาวชิานิตศิาสตร์

บรหิารธรุกจิ  0201 สาขาวชิาการจดัการ

รฐัศาสตร ์ 0601 กลุม่วชิาเอกบรหิารรฐักจิ

สอืสารมวลชน                                       5414 สาขาวชิานิเทศศาสตรแ์ละสอืดจิทิลั

PRE - DEGREE  9000 รายกระบวนวชิา

ตาราง-เสียงสระ,พยญัชนะ

พยญัชนะภาษาไทย พยญัชนะตวัต้น พยญัชนะตวัสะกด สระภาษาไทย เสียงสระเทียบเท่า

ก
ข ฃ ค ฅ ฆ

ง
จ ฉ ช ฌ

ซ ทร(เสยีงซ) 

ศ ษ ส

ญ
ฎ ฑ(เสยีงด) ด

ฏ ต
ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ

ณ น

บ
ป
ผ พ ภ

ฝ ฟ

ม
ย
ร
ล ฬ

ว
ห ฮ

K-
KH-

NG-
CH-

S-

S-

Y-
D-

T-
TH-

N-

B-
P-
PH-

F-

M-
Y-
R-
L-

W-
H-

กา=ka
ขอ=kho 
ฆอ้ง=khong
งาม=ngam
จติ=chit
ชนิ=chin
เณอ=choe
ซา=sa
ทราย=sai
ศาล=san

ญาต=ิyat
ดา้ย=dai
ฑติ=dit
ปฏมิา=patima
ฐาน,ถ่าน=than
ฑล=thon
เฒา่=thao
ประณีต=pranit
น้อย=noi
ใบ=bai
ไป=pai
ผา=pha
พงศ=์phong
สาํเภา=sam-
phao
ฝ้าย=fai
ฟ้า=fa
มาตร=mat
ยาย=yai
รกัษา=raksa
ลาน=lan
กฬีา=kila
วาย=wai
หา=ha

-K
-K

-NG
-T

-T
-
-T

-N
-T

-T
-T

-N

-P
-P
-P

-P

-M
-
-N
-N

-
-

นก=nok
สขุ=suk
เมฆ=mek
สงฆ=์song
อํานาจ=amnat
คช=kot

ก๊าซ=kat

กฤษณ์=krit
ทศ=thot
รส=rot
ชาญ=chan
กฎ=kot
เกดิ=koet
ปรากฏ=prakot
รฐั=rat
บท=bot
อาวุธ=awut
ปราณ=pran
จน=chon
กาบ=kap
บาป=bap
ลพัธ=์lap
ลาภ=lap

เสริฟ์=soep

นาม=nam
-
พร=phon
มาลย=์marn
กาฬ=kan
-
-

อะ  (ัอะลดรปู) 
อา 
รร (มตีวัสะกด)
รร (ไมม่ตีวัสะกด)
อาํ
อ ิอี
อ ึอื
อุ อู
เอะ เอ
แอะ แอ
โอะ โอ เอาะ ออ
เออะ เออ
เอยีะ เอยี
เออืะ เออื
อวัะ อวั
ใอ ไอ อยั ไอย 
อาย
เอา อาว
อุย
โอย ออย
เอย
เออืย
อวย
อวิ
เอว็ เอว
แอว็ แอว
เอยีว
ฤ ฤๅ
ฤ
ฤ
ฦ ฦๅ

a
a
an
am
i
ue
u
e
ae
o
oe
ia
uea
ua
ua
ai
ai
ao
ui
oi
oei
ueai
uai
io
eo
aeo
iao
rue
ri
roe
lue

วนั=wan
ราม=ram
วรรณ=wan
สวรรค=์sawan
ราํ=ram
ม=ิmi
นึก=nuek
หร=ูru
เสง็=seng
แสง=saeng
ลม,ลอม=lom
เหลงิ=loeng
เลยีน=lian
เลอืก=lueak
รวม=ruam
วยั=wai
ชาย=chai
เมา=mao
ลุย=lui
โรย=roi
เลย=loei
เลอืย=lueai
มวย=muai
ลวิ=lio
เลว=leo
แมว=maeo
เลยีว=liao
ฤษ=ีruesi
ฤทธ=ิrit
ฤกษ์=roek
ฦๅสาย=luesai

การเขียน ชือตวั ชือสกลุ เป็นภาษาองักฤษ

CODE รหสัสาขาวิชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมคัร (ม.ร.2)
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อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรงุการศึกษา

สาํหรบัผู้สมคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา สมคัรสอบส่วนภมิูภาค

 1. คา่ลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ          50.- บาท

 2.  คา่บตัรประจาํตวันกัศกึษา                100.- บาท

 3.  คา่ธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนกัศกึษา            800.- บาท

 4.  คา่ขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา              400.- บาท

 5.  คา่บรกิารขอ้มลูสารสนเทศ ภาคละ            100.- บาท

 6.  คา่บาํรุงมหาวทิยาลยั                300.- บาท

  * 7.  คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ           60.- บาท

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผูส้มคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

(สมคัรสอบส่วนภมิูภาค)

                          ตาราง คา่ธรรมเนียมการสอบ

                  * คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท

                  * คา่ธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมคา่บรกิารสอืการสอนฯ       

                                                                                                              

                                                                           

ตวัอยา่ง

ผูส้มคัรลงทะเบยีน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา

ตอ้งชาํระเงนิ ดงันี

1. ค่าธรรมเนียมปกติ

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ

รวมคา่ธรรมเนียม

2,600.- บาท

420.- บาท

3,020.- บาท

จาํนวน

กระบวนวิชา

ค่าธรรมเนียมพิเศษ* 

(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

60.-

120.-

180.-

240.-

300.-

360.-

420.-

480.-

  หมายเหต ุ: ค่าบริการสือการสอนรวมค่าสือสาร ให้นักศึกษาชาํระตามทีสงัซือกบัสาํนักพิมพ ์ม.รามคาํแหง 

   พร้อมค่าจดัส่งจริง ได้ที www.rupress.ru.ac.th
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ตาราง การชาํระค่าธรรมเนียม

ผู้เขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

  ก.  ตวัอย่างกรณีลงทะเบยีนเรียนตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบยีนเรียนกระบวนวิชาไม่ตรงหรือไม่ครบตามแผนกาํหนดการศกึษา ปี 1 ภาค 1

ตารางแสดงจาํนวนเงนิรวมคา่ธรรมเนียมทงัหมด (คา่หน่วยกติ, ค่าสอบ)

จาํนวน

หน่วยกิต

จาํนวนกระบวนวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,810

2 1,860

3 1,910 1,970

4 2,020

5 2,070 2,130

6 2,120 2,180

7 2,230 2,290

8 2,280 2,340

9 2,330 2,390

10 2,440 2,500

11 2,490 2,550

12 2,540 2,600

13 2,650 2,710

14 2,700 2,760

15 2,750 2,810 2,870

16 2,860 2,920

17 2,910 2,970

18 2,960 3,020

19 3,010 3,070

20 3,060 3,120 3,180

21 3,110 3,170 3,230

22 3,160 3,220 3,280

 นิตศิาสตร ์  6  วชิา  17 CR.   =   2,910 บาท

 บรหิารธรุกจิ  8  วชิา  21 CR.   =   3,230 บาท

 รฐัศาสตร ์  5  วชิา  15 CR.   =   2,750 บาท

 สอืสารมวลชน 6  วชิา  16 CR.   =   2,860  บาท
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ตาราง การชาํระค่าธรรมเนียมระดบั ปริญญาตรี
(ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต)

  ก.  สตูรสาํเรจ็กรณีลงทะเบยีนเรียนครบตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบยีนเรียนไม่ตรงตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

ตารางจาํนวนเงนิรวมคา่ธรรมเนียมทงัหมด (คา่หน่วยกติ, คา่สอบ)

จาํนวน

หน่วยกิต

จาํนวนกระบวนวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2,510

2 2,560

3 2,610 2,670

4 2,720

5 2,770 2,830

6 2,820 2,880

7 2,930 2,990

8 2,980 3,040

9 3,030 3,090

10 3,140 3,200

11 3,190 3,250

12 3,240 3,300

13 3,350 3,410

14 3,400 3,460

15 3,450 3,510 3,570

16 3,560 3,620

17 3,610 3,670

18 3,660 3,720

19 3,710 3,770

20 3,760 3,820 3,880

21 3,810 3,870 3,930

22 3,860 3,920 3,980

 นิตศิาสตร ์  6  วชิา  17 CR.   =   3,610 บาท

 บรหิารธรุกจิ  8  วชิา  21 CR.   =   3,930 บาท

 รฐัศาสตร ์  5  วชิา  15 CR.   =   3,450 บาท

 สอืสารมวลชน 6  วชิา  16 CR.   =   3,560 บาท
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อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรียน และค่าบาํรงุการศึกษา

สาํหรบัผูส้มคัรระดบัปริญญาตรี ทีสมคัรสอบส่วนภมิูภาค
 

 1. คา่ลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ     50.- บาท

 2. คา่บตัรประจาํตวันกัศกึษา        100.- บาท

 3. คา่ธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนกัศกึษา     900.- บาท

 4. คา่ขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา      700.- บาท

 5. คา่บรกิารขอ้มลูสารสนเทศ ภาคละ      100.- บาท

 6. คา่บาํรุงมหาวทิยาลยั       600.- บาท

         * 7. คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ     60.- บาท

 8. คา่ธรรมเนียมโอนหน่วยกติ

  8.1 หน่วยกติสะสมเดมิจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทกุกรณหีน่วยกติละ  50.- บาท

  8.2 หน่วยกติอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัอนื หน่วยกติละ  100.- บาท

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผูส้มคัรเข้าเป็นนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี

 สมคัรสอบส่วนภมิูภาค
 

           ตาราง คา่ธรรมเนียมการสอบ  

 กรณีเทียบโอนหน่วยกิต  

 ถา้ยงัไมช่าํระค่าเทยีบโอนทงัหมด    

 ใหช้าํระคา่เทยีบโอน (ฐานขอ้มลู) จาํนวน 100.- บาท 

 และใหช้าํระสว่นทเีหลอืภายใน 1 ปี นบัจากวนัทสีมคัร    

 (เขยีนแบบลงทะเบยีนเรยีน หน้า 28 ขอ้ 6      * คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท         

  จาํนวน 100.- บาท รวมเงนิเพมิ 100.- บาท)     * คา่ธรรมเนียมดงักลา่วไม่รวมคา่บรกิารสอืการสอนฯ

                   

ตวัอย่าง

ผูส้มคัรลงทะเบยีน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา                                                                   

ตอ้งชาํระเงนิ ดงัน ี                                                                                                         

1. ค่าธรรมเนียมปกต ิ        3,300.-  บาท

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ       420.-  บาท

รวม คา่ธรรมเนียม                   3,720.-  บาท

จาํนวน

กระบวนวิชา

ค่าธรรมเนียมการสอบ

(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

60.-

120.-

180.-

240.-

300.-

360.-

420.-

480.-

  หมายเหต ุ: ค่าบริการสือการสอนรวมค่าสือสาร ให้นักศึกษาชาํระตามทีสงัซือกบัสาํนักพิมพ ์ม.รามคาํแหง 

  พรอ้มค่าจดัส่งจริง ได้ที www.rupress.ru.ac.th
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              ตวัอย่างการกรอกใบสมคัร



ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2565     25



26     ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศกึษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2565

ตวัอย่าง ธนาณัติค่าสมคัร (ธน.31 สีฟ้าอ่อน)
  ทีทาํการไปรษณียจ์ะออกเอกสารนีให้ 2 ฉบบัเมือท่านซือธนาณติั  ให้ส่งฉบบัที 1 พรอ้มใบสมคัรห้าม

แยกส่ง ฉบบัที 2 (สีเขียว) สาํหรบัผูฝ้ากเงินเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานการส่งเงิน

ตวัอย่างการจ่าหน้าซองจดหมาย
(สาํหรบัผู้สมคัรทางไปรษณีย)์
(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

(จาํนวน 1 ซอง)

 

  เขยีนจา่หน้า ชอื - ทอียูข่องผูส้มคัรบนซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 1 ซอง ตามตวัอย่าง 

(ผูส้มคัรจดัหาเอง) เฉพาะผู้สมคัรทางไปรษณียที์ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเท่านัน

ชือและทีอยู่ผู้ฝาก

  หน่วยรบัสมคัรสว่นภูมภิาค     ชือและทีอยู่ผู้รบั

  ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคาํแหง     คณุราม  มานะเรียน

  กรุงเทพฯ                     88/99 ถ.ราชดาํเนิน

                     ต. คลงั 

               อ. เมืองนครศรีธรรมราช

               จ. นครศรีธรรมราช

                   รหสั  

ตดิแสตมป์

3 บาท

8 0 0 0 0

1 0 2 4 1
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แถบรหสักระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษา ภาค 1  ปีการศึกษา 2565

สาํหรบันักศึกษาสมคัรใหม่ส่วนภมิูภาค 
                                                                                  

                      สาํหรบัเจา้หน้าท ีB..................C..................

  รหสัศนูยส์อบ                 จงัหวดั...........................................

  คาํนําหน้า ชอื – สกุล............................................................ รหสัประจาํตวั 

                                         (เขยีนตวับรรจง)

  วนั เดอืน ปีเกดิ......../................/........... เลขประจาํตวัประชาชน 

  กระบวนวิชาทีลงทะเบยีนเรียน เลอืกกระบวนวชิาตามหลกัสตูรของคณะทเีขา้ศกึษา และทาํเครอืงหมาย

  วงกลมลอ้มรอบเลขหน้ากระบวนวชิาทตีอ้งการลงทะเบยีนเรยีน

  1.             2.            3. 

     ACC1103         CDM1101                   ECO1121 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

  4.            5.            6. 

     LAW1101        LAW1106                  LAW2106 
   .......2......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

  7.            8.            9. 

      RAM1101            RAM1103            RAM1111 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

  10.           11.           12. 

     RAM1131        RAM1132                           RAM1141 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

   

  13.           14.           15. 

      RAM1142        RAM1201                        RAM1204 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

                      

           

                    รวม....................วิชา....................หน่วยกิต

ติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัว
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อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมและคาลงทะเบียนเรียน
                  ปริญญาตร ี  Pre-degree

       1.  คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา       900 บาท   800 บาท

       2.  คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา          700 บาท   400 บาท

       3.  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา             100 บาท   100 บาท

       4.  คาบํารุงมหาวิทยาลัย           600 บาท   300 บาท

       5.  คาบริการขอมูลสารสนเทศ ภาคละ       100 บาท   100 บาท

       6.  คาเทียบโอนหนวยกิต                   =...............บาท

        (เทียบโอน ฯ สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ เทานั้น)

       7.  คาลงทะเบียนเรียน........................หนวยกิต × 50            = ............................................ บาท

       8.  คาธรรมเนียมการสอบ...........................วชิา × 60            = ............................................ บาท       

                                                          รวมเปนเงินท้ังสิ้น     =                            บาท    

สั่งจายเปนไปรษณียธนาณัติ

รหัสไปรษณยีตนทางของธนาณัต ิ                                  เลขที่ธนาณัติ  

ที่อยูปจจุบัน  สําหรับมหาวิทยาลัยสงเอกสารใหนักศึกษา (กรุณาเขียนใหละเอียดและชัดเจน)

ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................................................

บานเลขท่ี...............................หมูที่............................ซอย..........................................................................................

ถนน............................................................................................................................................................................

ตําบล.........................................................................อําเภอ.......................................................................................

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.............................................................................

หมายเลขโทรศัพทบาน..............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................................

E-MAIL.......................................................................................................................................................................

แบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครใหมสวนภูมิภาค

กรณีผูสมัครที่เลือกลงวิชานอกโปรแกรม ภาค 1 ปการศึกษา 2565

     รวม..............................วิชา..............................หนวยกิต

กระบวนวิชา หนวย กระบวนวิชา หนวย
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สถานทีรบับตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ ปีการศกึษา 2565

CODE ชือศนูยส์อบ ชือสาขา ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)
รหสัสาขา

SCB

หมายเลข

โทรศพัท์

01 เชยีงใหม่ ถนนโชตนา 88/1 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม ่

จ.เชยีงใหม ่50000

0714 0-5321-0955

0-5321-2577

02 เชยีงราย เชยีงราย ถนนรตันาเขต ต.เวยีง อ.เมอืงเชยีงราย

จ.เชยีงราย 57000 

0507 0-5371-1901-3

03 แพร่ แพร่ 132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่54000 0518 0-5452-1868

0-5452-2782

04 พษิณุโลก พษิณุโลก 1/14 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก 

จ.พษิณุโลก 65000

0569 0-5524-3715

0-5524-2147

05 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 650 ถ.โกสยี ์ต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์

จ.นครสวรรค ์60000

0506 0-5622-7424

0-5622-9529

06 อุดรธานี โนนสะอาด 285 หมู่ท ี2 ถ.มติรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด 

จ.อุดรธานี 41240

0646 0-4239-1023

0-4239-1031

07 นครพนม ธาตุพนม 359 หมู่ท ี10 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม 48110

0752 0-4252-5790

0-4252-5793

08 ขอนแก่น บา้นไผ่ 949/4 หมู่ท ี2 ถ.สขุาภบิาล 2 ต.ในเมอืง อ.บา้นไผ ่

จ.ขอนแก่น 40110

0749 0-4332-9790-1

0-4332-9784

09 สรุนิทร์ เทสโก ้โลตสั สรุนิทร ์

พลาซ่า

101 หา้งสรรพสนิคา้เทสโก ้โลตสั สรุนิทรพ์ลาซ่า ชนัท ี1 

ถ.หนองดุม ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์32000

0899 0-4453-8501

0-4453-8508

10 นครราชสมีา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี

111 อาคารสรุพฒัน์ 1 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สุรนาร ี

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000

0707 0-4421-6626

0-4421-6625

11 รอ้ยเอด็ รอ้ยเอด็ 192 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็

จ.รอ้ยเอด็ 45000

0562 0-4351-3046

0-4351-5284

12 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 364 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธาน ี

จ.อุบลราชธานี 34000

0530 0-4524-1764

0-4524-1765

13 สพุรรณบุรี สุพรรณบรุี 196 ถ.พระพนัวษา ต.ทา่พเีลยีง 

อ.เมอืงสุพรรณบุร ีจ.สพุรรณบุร ี72000

0591 0-3552-1041

0-3552-3393

14 ราชบุรี ราชบุรี 207/12-15 ถ.อมัรนิทร ์ต.หน้าเมอืง อ.เมอืงราชบรุ ี

จ.ราชบุร ี70000

0571 0-3231-5488

0-3232-1072

15 จนัทบุรี จนัทบุรี 155 ถ.เทศบาล 2 ต.วดัใหม ่อ.เมอืงจนัทบุร ี

จ.จนัทบุร ี22000

0514 0-3932-2035

0-3932-1143

16 ประจวบครีขีนัธ์ ประจวบครีขีนัธ์ 43/1 ถ.สละชพี อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์

จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000

0699 0-3255-0930

0-3260-2183

17 สรุาษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 103/1-3 ถ.หน้าเมอืง ต.ตลาด อ.เมอืงสุราษฎรธ์านี 

จ.สุราษฎรธ์าน ี84000

0552 0-7721-0532

0-7728-2243

18 นครศรธีรรมราช สแียกหวัถนน 72 ถ.ราชดาํเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช 

จ.นครศรธีรรมราช 80000

0750 0-7532-4695

0-7532-4694

19 ตรงั ตรงั 106 ถ.กนัตงั ต.ทบัเทยีง อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 92000 0512 0-7521-8531-2

20 สงขลา หาดใหญ่ใน 1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90110

0590 0-7442-3850

0-7425-7540-6



32     ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศกึษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2565

CODE ชือศนูยส์อบ ชือสาขา ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)
รหสัสาขา

SCB

หมายเลข

โทรศพัท์

21 เพชรบรูณ์ หล่มสกั 8 ถ.สามคัคชียั ต.หลม่สกั อ.หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ 
67110

0555 0-5670-1316
0-5670-1019

22 ปราจนีบุรี ปราจนีบุรี 98,100,102,104 ถ.ราษฎรดาํร ิต.หน้าเมอืง 

อ.เมอืงปราจนีบุร ีจ.ปราจนีบรุ ี25000

0588 0-3721-1630

0-3721-1631

23 อุทยัธานี อุทยัธานี 503-505 ถ.ศรอุีทยั ต.อุทยัใหม ่อ.เมอืงอุทยัธานี 
จ.อุทยัธานี 61000

0558 0-5651-1883
0-5651-2414

24 อาํนาจเจรญิ อํานาจเจรญิ 511 หมู่ท ี9 ถ.ชยางกรู อ.เมอืงอาํนาจเจรญิ 
จ.อํานาจเจรญิ 37000

0520 0-4551-1772
0-4551-1774

25 ชุมพร ชุมพร 80/2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ทา่ตะเภา อ.เมอืงชุมพร 
จ.ชุมพร 86000

0654 0-7750-3069
0-7750-3079

26 สโุขทยั สโุขทยั 44 ถ.สงิหวฒัน์ ต.ธานี อ.เมอืงสโุขทยั จ.สุโขทยั 
64000

0536 0-5561-1641
0-5561-3033

27 ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 980/4 ถ.ขขุนัธ ์ต.เมอืงใต ้อ.เมอืงศรสีะเกษ 
จ.ศรสีะเกษ 33000

0557 0-4561-1494
0-4561-3351

28 ลพบรุี วงเวยีนสระแกว้ 224/3-4 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร 

อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบุร ี15000

0694 0-3642-0316

0-3642-2645

29 หนองบวัลาํภู หนองบวัลาํภู 238-241 ถ.วริโิยธนิ ต.หนองบวัลาํภู 

อ.เมอืงหนองบวัลาํภู จ.หนองบวัลาํภู 39000

0538 0-4231-2157

0-4231-2162

30 นครปฐม นครปฐม 120/31 ถ.พญาพาน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม
73000

0519 0-3425-3963
0-3425-4135

31 ทุ่งสง สแียกหวัถนน 72 ถ.ราชดาํเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช 

จ.นครศรธีรรมราช 80000

0750 0-7532-4695

0-7532-4694

32 ชยัภมูิ จตุัรสั 246/1-2 ถ.โกสยี ์ต.บา้นกอก อ.จตัุรสั จ.ชยัภูม ิ
36130

0534 0-4485-1220
0-4485-1222

33 สกลนคร สกลนคร 1353/4 ถ.สขุเกษม อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 
47000

0547 0-4273-2786
0-4271-2528

34 บรุรีมัย์ บุรรีมัย์ 28/30 ถ.ธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืงบรุรีมัย ์จ.บุรรีมัย ์
31000

0603 0-4461-2911
0-4461-3651

35 สระแกว้ สระแกว้ 242 ถ.สุวรรณศร ต.สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ 
จ.สระแกว้ 27000

0738 0-3724-2094
0-3724-1599

36 กาญจนบุรี กาญจนบรุี 274/6 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนือ อ.เมอืงกาญจนบรุ ี

จ.กาญจนบุร ี71000

0607 0-3451-3008

0-3451-3307

37 น่าน น่าน 79/2 ถ.อนันตวรฤทธเิดช ต.ในเวยีง อ.เมอืงน่าน 
จ.น่าน 55000

0732 0-5475-1800
0-5475-1809

38 อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ 1/105 ถ.สาํราญรนื ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอุตรดติถ ์
จ.อุตรดติถ ์53000

0594 0-5541-3833
0-5541-2002

39 พงังา โคกกลอย 4/24 หมูท่ ี1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกวัทุง่ 
จ.พงังา 82140

0788 0-7643-4742-3
0-7643-4745

40 เลย เลย 3/8  ถ.รว่มใจ ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย 42000 0648 0-4281-3020-4

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

0590 0-7442-3850
0-7425-7540-6
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หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อสอบถามข้อมลู

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ สถานที ขอ้มลู

1. ศนูยโ์ทรศพัท์กลาง 0-2310-8000 ตกึ LIB - สอบถามหมายเลขโทรศพัทส์ถานทภีายใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

2. ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา

   - รบัสมคัรส่วนกลาง

  - รบัสมคัรอินเทอรเ์น็ต(ส่วนกลาง)

  - รบัสมคัรส่วนภมิูภาค

  

0-2310-8615

02-310-8000 ต่อ 4831, 4836 - 38

0-2310-8623

0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834

FAX. 02.-310-8628

สวป. ชนั 3 

สวป. ชนั 3

สวป. ชนั 3

- กาํหนดการรบัสมคัร, ตรวจหลกัฐานการสมคัร, 

ตรวจสอบวฒุกิารศกึษาทใีชส้มคัร

3. หน่วยแนะแนวและประชาสมัพนัธ ์      

  

0-2310-8614

0-2310-8000  ต่อ 4840, 4841, 

4848
Email : guidancc_service@ru.ac.th

www.ru.ac.th 

www.regis.ru.ac.th 

Email : s.predree@ru.ac.th

สวป. ชนั 4 - บรกิารใหค้าํปรกึษา แนะแนวการศกึษา

- บรกิารขอ้มลูทางการศกึษา

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา (นกัศษึาปรญิญาตร ี

สามารถตดิตอ่ขอรบัคาํปรกึษาดา้นเรยีน การสอน 

กบัอาจารยท์ปีรกึษาผา่นทาง email โดยตรวจ

สอบรายชอืและemail อาจารยท์ปีรกึษาผา่น 

e-Service  

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา นกัศกึษา PRE-DEGREE

4. ฝ่ายลงทะเบยีนเรียนและจดัสอบ

   - ลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณีย ์(ภมิูภาค)

    - ลงทะเบยีนเรียนส่วนกลาง

   - หน่วยจดัสอบ

0-2310-8616

0-2310-8611

KLB. ชนั 1

สวป. ชนั 6

- กาํหนดการและวธิกีารลงทะเบยีนเรยีน   

- ปัญหาการลงทะเบยีนเรยีน 

- ตารางสอบไล่รายบุคคลประจาํภาค, 

การยา้ยศนูยส์อบ, การสอบซาํซอ้น

5. การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

   -ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนกัศึกษา

0-2310-8626 สวป. ชนั 6 - ยา้ยระบบการเรยีนการโอนสว่นภูมภิาคเป็น

ส่วนกลาง หรอืสว่นกลางเป็นสว่นภูมภิาค

- ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนกัศกึษา

6. ฝ่ายทะเบียนประวติันักศกึษา

   -  บตัรประจาํตวันักศึกษา  

   -  เปลยีนชือ-สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ

   -  แก้ไขชือ-สกลุ, วนั/เดือน/ปีเกิด, 

      การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

   -  การย้ายคณะ/สาขา 

0-2310-8605

0-2310-8000 ต่อ 4822

0-2310-8606-7

0-2310-8606-7

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

จดัการเกยีวกบัเรอืงบตัรประจาํตวันักศกึษา 

และเปลยีนชอื-สกุล คาํนําหน้านาม ยศ, 

แกไ้ขชอื–สกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ, การลาออก

จากการเป็นนกัศกึษา, การยา้ยคณะ/สาขา

7. ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

    และหนังสือสาํคญั

   

0-2310-8603 สวป. ชนั 1 กรณขีอรบับรกิารทางไปรษณยี ์

- ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript)       

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนกัศกึษา  

- ตรวจสอบผลการศกึษา

(ดรูายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ีหน้า 102)

8. หน่วยปริญญาบตัรและ

    ตรวจสอบวฒิุบตัร ม.ร.  

0-2310-8604

0-2310-8629

0-2310-8000 ต่อ 4818 , 4817

สวป. ชนั 1 -  สอบถามเกยีวกบัปรญิญาบตัร, พธิรีบั 

พระราชทานปรญิญา, ใบรบัรองการเป็น

นกัศกึษา, ใบรบัรองสภาฯ, คา่ธรรมเนียมแจง้   

จบล่าชา้ (ขา้มภาค)
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หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ สถานที ขอ้มลู

9. หน่วยบริการจดุเดียวเบด็เสรจ็

     (One Stop Service)

0-2310-8890 อาคารกงไกรลาส

(KLB ชนั 1)
- บรกิารสาํเนาหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน

- บรกิารถ่ายสาํเนาทะเบยีนประวตันิกัศกึษา 

  (ม.ร. 2, วุฒบิตัร, ทะเบยีนบา้น,บตัรประจาํ

  ตวัประชาชน, ใบเปลยีนชอื – สกลุ) 

  เพอืใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรเรยีนบรกิาร

 ตงัเเต่ รหสัประจาํตวันกัศกึษา 43 ถงึปัจจบุนั

- บรกิารตรวจสอบผลการศกึษา (Check 

  Grade) สาํหรบัผูท้มีสีถานภาพเป็นนกัศกึษา 

- บรกิาร Transcript แบบไมส่าํเรจ็การศกึษา 

  สาํหรบัผูม้คัรเขา้เรยีนตงัแตปี่การศกึษา 2526 

  ถงึ ปัจจบุนั

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนกัศกึษา

  ใหบ้รกิารเฉพาะนักศกึษาทตีดิต่อ 

  โดยตรงหน้าเคาน์เตอร์

10. เทียบโอนหน่วยกิต - หลกัสูตร

   - คณะนิติศาสตร์

   - คณะบริหารธรุกิจ

   - คณะรฐัศาสตร์

   - คณะสือสารมวลชน

0-2310-8170, 8174, 8175

0-2310-8224-7 ต่อ 1101

0-2310-8483-9 ต่อ 22 , 23 หรอื

0-2310-8466-7

0-2310-8980

งานบรกิารการศกึษา

-  การเทยีบโอนหน่วยกติ  

-  แจง้จบการศกึษา,

-  ปัญหาหลกัสตูรการศกึษา

11. ข่าวสารมหาวิทยาลยั 

     - สาขาวิทยบริการฯ ภมิูภาค

     - สาขาฯ ต่างประเทศ

     - สาํนักหอสมดุกลาง

     - E-learning

www.ru.ac.th

www.ru.ac.th/th//Bachelor/campus

www.ru.ac.th/oase 

0-2310-8000 ต่อ 8196-7

www.lib.ru.ac.th

0-2310-8000 ต่อ 8901-2

0-2310-8000 ต่อ 8954

12. สาํนักพิมพ์ www.rupress.ru.ac.th

0-2310-8000 ต่อ 8758-9

อาคารสาํนกัพมิพ์

(RPB) ชนั 3

- บรกิารจาํหน่ายตําราเรยีนและอุปกรณ์

  การศกึษา

- บรกิารสงัซอืทางไปรษณยีแ์ละบรกิาร  

  อนิเทอรเ์น็ต

- บรกิารเช่าชุดครุยปรญิญาทกุคณะในราคาถกู

13. สาํนักเทคโนโลยีการศึกษา 0-2310-8703 - 6 อาคารผาเมอืง - การบรรยายสรุปทางวทิยุกระจายเสยีง


