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ส่วนที 3
ข้อมลูทีควรทราบ

  การรบับตัรประจาํตวันักศกึษา สว่นภูมภิาค (นกัศกึษาใหม)่

  การทาํบตัรประจาํตวันักศกึษาเกา่

  การขอเปลยีนชอื ชอืสกลุ คาํนําหน้านาม ยศ

  การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ

  การยา้ยคณะและการเปลยีนสาขาวชิา

  การลาออกจากการเป็นนกัศกึษา

  ระบบการเรยีนการสอน

  การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาสว่นภูมภิาค

  สถานภาพการเป็นนักศกึษาและการหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา

  หลกัเกณฑก์ารบอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา

  หลกัฐานในการบอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา

  การจดัสอบ

  ตวัอยา่งตารางสอบประจาํศนูยส์อบ

  กาํหนดเวลาสอบของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค

  การรกัษาสถานภาพนักศกึษา

  การขอจบและเสนอชอืเพอืขอรบัปรญิญา

  การโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนชนัปรญิญาตรี

  การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศ

  สถานทสีอบไล ่ณ ศนูยส์อบสว่นภมูภิาค

  สถานทตีงัและหมายเลขโทรศพัทข์องสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

  ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร

  วธิกีารทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบคุคล

  หลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอืรบัรองการเป็นนกัศกึษาของนักศกึษาต่างชาติ

  ขอ้ปฏบิตัใินการขอขนึทะเบยีนบณัฑติและการขอใบรบัรองสภาฯ

  ขนัตอนการตดิต่อขอรบัปรญิญาบตัรสาํหรบับณัฑติทไีมเ่ขา้พธิี

  พระราชทานปรญิญาบตัร

  คาํชแีจงระเบยีบการขอใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ทางไปรษณยี์
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การรบับตัรประจาํตวันักศึกษา ส่วนภมิูภาค (นักศึกษาใหม่)

 นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทสีมคัรสอบสว่นภูมภิาค ใหต้ดิตอ่ขอรบัประจาํตวันกัศกึษา ไดท้ธีนาคาร

ไทยพาณชิย ์สาขา ณ จงัหวดัทนีกัศกึษาเลอืกสอบเป็นศูนยส์อบ หลงัจากการรบัสมคัรสนิสดุเเลว้ 90 วนัทาํการ 

โดยปฏบิตั ิดงัน ี

 1. ใหต้รวจสอบตรวจรายชอืการรบัประจาํตวันกัศกึษาไดท้ ีhttp://regis.ru.ac.th/checkstudentcard 

 2. ตรวจสอบสถานทตีงั และหมายเลขโทรศพัท ์ของธนาคารฯ ไดจ้าก หน้า 31 -32 

 3. ตรวจสอบ วนั เวลา ทาํการของธนาคารฯ ทจีะตดิต่อขอรบับตัรฯ  

  เอกสารทีใช้ในการรบับตัรประจาํตวันักศกึษา

 1. บตัรทีใช้แสดงตน

  1.1 บคุคลทวัไป - บตัรประจาํตวัประชาชนตวัจรงิทยีงัไมห่มดอายุ พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั

  1.2 พระภกิษุสงฆ ์- ใบสทุธติวัจรงิ พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั และสาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั

  1.3 ชาวต่างชาต ิ- Passport ตวัจรงิทยีงัไมห่มดอาย ุพรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั

  1.4 บคุคลต่างดา้ว - บตัรประจาํตวับคุคลตา่งดา้วตวัจรงิ พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั และสาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั

 2. หลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน 

  ใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีน จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ไมต่อ้งถา่ยสาํเนา)

 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที งานบตัรประจาํตวันักศึกษา สวป. ม.รามคาํแหง 

โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820

การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษาเก่า
นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทสีมคัรสอบสว่นภูมภิาค ขอทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาไดก้รณีต่อไปนี

 1.  บตัรประจาํตวันกัศกึษาชํารุด หรอื สญูหาย

 2.  ขอเปลยีนชอื ชอืสกุล หรอืคาํนําหน้านาม (ใหด้เูรอืงการขอเปลยีนชอื ฯลฯ)

 3.  ขอแกไ้ขกรณขีอ้มลูบตัรประจาํตวันกัศกึษาผดิ

วิธีการขอทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา (สาํหรบัผูที้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแลว้)

 1.  ขอรบัแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทกุแหง่ หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ ี

www.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ หน้า 202 - 203

 2.  จดัสง่แบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาทตีดิรปูถ่ายสหีน้าตรง (สวมเสอืมปีก ไมส่วมหมวก ไมใ่สเ่เวน่ตาดาํ 

ขนาด 1.5 นิว ถ่ายมาเเลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

และกรอกขอ้ความครบถว้น ชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารดงันี

  2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

  2.2  เอกสารแนบแลว้แต่กรณี ดงันี

   - บตัรสญูหาย แนบใบแจง้ความ

   - บตัรชาํรุด แนบบตัรฯ เดมิทชีาํรุด

   - เปลยีนคาํนําหน้านาม ชอื - สกุล แนบสาํเนาใบเปลยีนชอื - นามสกลุ

   - ขอ้มลูในบตัรฯ ผดิ แนบบตัรฯ เดมิทผีดิ (ไมต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม ตาม 2.3)

  2.3  คา่ธรรมเนียม จาํนวนเงนิ 100.- บาท ซอืเป็น ธนาณตั ิสงัจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

  2.4  ซองจดหมายตดิแสตมป์ จ่าหน้าชอื ทอียูข่องตนเองใหช้ดัเจนถกูตอ้ง

  สง่เอกสารตามขอ้ 1, 2  ถงึ  หวัหน้าฝ่ายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8605
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การขอเปลยีนชือ ชือสกลุ คาํนําหน้านาม ยศ
  นกัศกึษาทสีมคัรสอบสว่นภูมภิาค สามารถขอเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ ไดต้ลอดระยะเวลาทมีี

สถานภาพการเป็นนกัศกึษา โดยดาํเนินการ ดงันี

 1. รบัคาํรอ้งขอเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ 

ทกุแหง่ หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ

 2. กรอกขอ้ความในแบบคาํรอ้งขอเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาสว่นภมูภิาค

ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี

 กรณยีงัไมค่รบหลกัสตูร

  1. สาํเนาใบเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สนิสดุการสมรส ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองคาํนําหน้า

นามประกอบดว้ยทกุครงั) เขยีนรหสัประจาํตวันักศกึษาทมีมุขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง อย่างละ 2 ฉบบั

  2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิว (ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน)

  3. ค่าธรรมเนียมไปรษณยีธ์นาณตั ิ100.- บาท สงัจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ฉบบั

 กรณคีรบหลกัสตูร จบการศกึษา

  1. สาํเนาใบเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ (กรณสีมรส สนิสดุการสมรส ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองคาํนําหน้านาม 

ประกอบดว้ยทกุครงั) เขยีนครบหลกัสตูรและรหสันกัศกึษาทมีมุขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง อยา่งละ 1 ฉบบั

  2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

  สง่เอกสารถงึหวัหน้าฝ่ายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร  สวป.ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 พรอ้มแนบซองตดิแสตมป์ 3.- บาท จา่หน้าซองชอื ทอียูถ่งึตนเองใหช้ดัเจน เขยีน

รหสัประจาํตวันกัศกึษาทมีมุขวาดา้นบน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบบั

การขอแก้ไขชือ ชือสกลุ คาํนําหน้านาม และวนั เดือน ปีเกิด
  นกัศกึษาทสีมคัรสอบสว่นภมูภิาค มคีวามประสงคจ์ะขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และ วนั เดอืน ปีเกดิ
ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซงึนกัศกึษาไดต้รวจพบวา่มขีอ้มลูผดิพลาดภายหลงัทสีมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาแลว้
ใหน้กัศกึษา ดาํเนินการขอแกไ้ข ดงันี
 1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทกุแหง่
หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th  หรอืขอรบัทางไปรษณยี ์โดยสง่จดหมายถงึ หวัหน้าฝ่ายทะเบยีน
ประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
พรอ้มแนบซองปิดตราไปรษณียากร จาํนวน 3 บาท จา่หน้าซองชอื ทอียูข่องตนเองใหช้ดัเจน
 2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชอื ชอืสกลุ คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ใหค้รบถว้น และ
ชดัเจน พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และรบัรองสาํเนาถูกต้อง แลว้สง่ไปยงัสถานททีรีะบไุวใ้นขอ้ 1 

การยา้ยคณะและการเปลียนสาขาวิชา
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงกาํหนดใหม้กีารยา้ยคณะ หรอื เปลยีนสาขาวชิาตลอดปี  โดยจะดาํเนินการกอ่น
ลงทะเบยีนภาคปกต ิไมน้่อยกว่า 2 สปัดาห ์
หลกัเกณฑก์ารย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
 1.  นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ภาค
การศกึษาปกติ
 2.  นกัศกึษาจะตอ้งดาํเนินการยา้ยคณะ หรอืเปลยีนสาขาวชิากอ่นจบการศกึษา
 3.  นกัศกึษาจะขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาได ้เฉพาะคณะทมีหาวทิยาลยักาํหนดใหม้กีารรบัสมคัรและ
การเรยีนการสอนในสว่นภมูภิาคเทา่นนั
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วิธีดาํเนินการยา้ยคณะ หรือ การเปลียนสาขาวิชา
 1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา (ม.ร.41) ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทกุแหง่ หรอื
ดาวน์โหลดคาํรอ้งไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ หรอื 
จดหมายถงึหวัหน้าฝ่ายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก    
เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 พรอ้มแนบซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร 5.- บาท จาํนวน 1 ดวง พรอ้มจา่หน้าซอง
ชอื ทอียู่ของตนเอง 
 2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอรม์ ม.ร.41 ใหค้รบถว้น และชดัเจน แลว้สง่ไปยงัสถานททีรีะบไุวใ้นขอ้ 1 
พรอ้มกบัแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี
  2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา   
  2.2  สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิแสดงหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีนภาคปัจจบุนั
  2.3  ค่าธรรมเนียมการขอยา้ยคณะเป็นธนาณตั ิจาํนวน 200.- บาท สงัจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
    (กรณยีา้ยคณะ หลงัจบหลกัสตูร ถอืว่าเป็นการยา้ยคณะ กรณพีเิศษ ตอ้งชาํระ 
    ค่าธรรมเนียมจาํนวน 500.- บาท)
  2.4  ซองเปล่าปิดตราไปรษณยีากร จาํนวน 10.- บาท พรอ้มจา่หน้าซองชอื ทอียูข่องตนเอง 
     (สง่กลบัโดยลงทะเบยีนไปรษณยีภณัฑ)์

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  นกัศกึษาสว่นภมูภิาค ทปีระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศกึษาตอ้งดาํเนินการ ดงัน ี
  1.  ขอรบัแบบยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทกุเเหง่ หรอืดาวน์โหลด  
แบบยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอืถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการ
และคูม่อืสมคัรฯ 
  2.  กรอกขอ้ความในแบบยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบสาํเนา     
บตัรประจาํตวันกัศกึษา หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณบีตัรประจาํตวันกัศกึษาสญูหาย หรอืไมม่บีตัรฯ 
พรอ้มเขยีนรหสัประจาํตวันกัศกึษา) และสง่เอกสารมาตามทอียูท่รีะบไุวใ้นขอ้ 1
  3.  นักศกึษาสามารถยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษาผ่านทาง e-mail.com โดยมขีนัตอน ดงัน ี
   3.1 ดาวน์โหลดคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษาตามขอ้ 1 และกรอกขอ้มลูใหส้มบรูณ์ ชดัเจน
   3.2 แนบไฟลค์าํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษาพรอ้ม สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา และสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน 
   3.3 สง่มาท ีe-mail : aobregis02@gmail.com

ระบบการเรียนการสอน
   มหาวทิยาลยัมกีารดําเนินการเรยีนการสอนทงัแบบมชีนัเรยีน และแบบการสอนทางไกลควบคู่กนัไป
โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนใหม้โีอกาสในการเรยีนรูใ้หม้ากทสีดุตามความพรอ้มของ 
ผูเ้รยีน คอื
   1. ระบบการสอนทางไกล หมายถงึ การเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีผีูบ้รรยายและผูเ้รยีนอยู่ต่าง
สถานทหี่างไกลกนั นักศกึษาสามารถเรยีนผ่านทางระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทสีง่ไปยงัสาขาวทิยบรกิารฯ 23 
จงัหวดั คอืทจีงัหวดัปราจนีบรุ ีอุทยัธานี นครศรธีรรมราช อาํนาจเจรญิ นครพนม แพร ่สโุขทยั ขอนแก่น ศรสีะเกษ 
ตรงั ลพบรุ ีนครราชสมีา หนองบวัลาํภู ชยัภมู ิบุรรีมัย ์เพชรบรูณ์ เชยีงใหม ่ เชยีงราย กาญจนบุร ีสรุนิทร ์อุดรธานี 
สงขลา และพงังา
   มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารสอนทางไกลตงัแต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร์ในระหว่างการเรยีนการสอนนักศกึษา
สามารถ รบัภาพและเสยีงอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัและสามารถสอืสารกบัอาจารยผ์ูส้อนไดท้นัที โดยทางโทรศพัท์
หรอืโทรสาร
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   2. การบรรยายสรปุในวนัเสาร ์- อาทติย ์ณ สาขาวทิยบรกิารฯ มหาวทิยาลยัจะสง่อาจารยผ์ูส้อนไปบรรยาย

สรปุและตอบขอ้ซกัถามใหก้บันกัศกึษา รวมทงัไดเ้ชญิผูท้รงคุณวฒุมิาชว่ยบรรยายเสรมิพรอ้มใหค้าํปรกึษาแนะนําดว้ย

   3. นอกจากนีมหาวทิยาลยัจดัสอืการสอนเสรมิใหโ้ดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศโดยการแพร่ภาพและ 

เสยีงออกอากาศ ในการนีมหาวทิยาลยัจะตดิตงัจานรบัสญัญาณภาพและเสยีงทสีาขาวทิยบรกิารฯ และทศีูนยก์าร

ศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัทเีป็นศนูยว์ทิยบรกิารของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

   สาํหรบัรายละเอยีดตารางเรยีนในระบบนีมหาวทิยาลยัจะแจง้ใหน้ักศกึษาทราบโดยผา่นประชาสมัพนัธ์

ของมหาวทิยาลยัเป็นรายภาค

   4. การบรรยายทางวทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้กีารบรรยายสรปุทางสถานีวทิยกุระจายเสยีง

แหง่ประเทศไทย รายการ 2 ความถ ี846 KHZ. ระบบ A.M. และสถานีวทิยกุระจายเสยีง วปถ. และ สวท. ตามจงัหวดั

ต่าง ๆ ทวัประเทศ 39 สถานี นกัศกึษาทสีนใจขอทราบรายละเอยีดไดท้ ีสาํนกัเทคโนโลยกีารศกึษา อาคารผาเมอืง

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8703-6 

การลงทะเบยีนเรียนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค
   การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาสว่นภมูภิาคทตีอ้งการลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไป หลงัจาก

สมคัรเป็นนกัศกึษาแลว้ มหาวทิยาลยัใหบ้รกิารลงทะเบยีนเรยีน ทงัหมด 3 ชอ่งทาง ซงึนกัศกึษาสามารถเลอืกชอ่งทาง  

การลงทะเบยีนเรยีนไดเ้พยีงช่องทางเดียวเท่านัน (กรณทีลีงทะเบยีนเรยีนเมากกวา่ 1 ช่องทางจะถอืการลงทะเบยีนเรยีน

ครงัสุดทา้ย เป็นทสีนิสดุ) ดงันี

   1. การลงทะเบยีนเรียนด้วยตนเองทางเเอพพลิเคชนั 

   การลงทะเบยีนเรยีนทางเเอพพลเิคชนั (Application) RU REGION (ระบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาปรญิญาตรี

สว่นภูมภิาค) ใหน้ักศกึษาดาวน์โหลดเเอพพลเิคชนั RU REGION ทาง App Store สาํหรบัระบบปฏบิตักิาร IOS และ

ทาง Play Store สาํหรบัระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์(Android) เพอืเขา้ระบบการลงทะเบยีนเรยีนทางเเอพพลเิคชนั 

สามารถชาํระเงนิโดยระบบ QR Code ผา่น Mobile Banking 

   2. การลงทะเบยีนเรียนทางอินเทอรเ์น็ต (Internet) ใหน้กัศกึษาอ่านรายละเอยีดและวธิกีารเขา้ระบบ

ลงทะเบยีนเรยีนทางอนิเทอรเ์น็ต (Internet) สว่นภูมภิาคท ีเวบ็ไซต ์www.iregis2.ru.ac.th 

    เลอืกหวัขอ้ : ปรญิญาตร ีสว่นภมูภิาค > ระบบลงทะเบยีนเรยีนทางอนิเทอรเ์น็ต

   3. การลงทะเบยีนเรียนทางไปรษณีย ์นกัศกึษาสามารถอ่านขอ้มลูรายละเอยีดและวธิกีารลงทะเบยีนเรยีน

ทางไปรษณียไ์ดท้คีูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนสาํหรบันกัศกึษาสมคัรสอบสว่นภูมภิาค มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

   นกัศกึษาทลีงทะเบยีนเรยีนใหศ้กึษาขอ้มลูรายละเอยีดตา่ง ๆ  เกยีวกบัการลงทะเบยีนเรยีนในเเต่ละภาคการศกึษา

ไดใ้นคู่มอืการลงทะเบยีนเรยีนฯ เป็นเอกสารทมีหาวทิยาลยัจดัทาํขนึเพอืเป็นขอ้มูลประกอบการลงทะเบยีนเรยีน

ในเเต่ละภาคการศกึษา ดงันนั กอ่นการลงทะเบยีนเรยีนในเเต่ละครงันกัศกึษาควรตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นและตรงตามภาคการศกึษาทตีอ้งการลงทะเบยีนเรยีน ซงึนกัศกึษาสามารถสบืคน้ขอ้มลูการลงทะเบยีนเรยีน 

และดาวน์โหลดแบบลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ตามชอ่งทางต่าง ๆ ทเีผยแพร ่ดงันี 

      3.1 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง www.ru.ac.th 

     - เลอืกหวัขอ้ : สารสนเทศสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีสว่นภมูภิาค 

    3.2 เวบ็ไซตส์าํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล www.regis.ru.ac.th 

     3.2.1 คู่มอืการลงทะเบยีนเรยีนสาํหรบันกัศกึษาสมคัรสอบ สว่นภูมภิาค 

      - เลอืกหวัขอ้ : การลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณียแ์ละสว่นภูมภิาค 
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     3.2.2 พมิพแ์บบบารโ์ค๊ดกระบวนวชิาทตีอ้งการลงทะเบยีนเรยีน

      - เลอืกหวัขอ้ : About Learning > พมิพบ์ารโ์ค๊ด 7 หลกั สาํหรบัลงทะเบยีนเรยีน และ

        เขา้ตามขนัตอนทรีะบ ุ  

     3.2.3 ดาวน์โหลดเเบบลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณยี ์หรอืคาํรอ้งต่าง ๆ 

      - เลอืกหวัขอ้ : Download ใบคาํรอ้ง

หมายเหตุ : เพอืประโยนชข์องนกัศกึษาทจีะไดร้บัขา่วสารขอ้มลูการศกึษาทเีกยีวขอ้งกบันกัศกึษาควรสมคัรใช ้

    ระบบ e-service ดว้ย

การลงทะเบยีนเรียน
 ก่อนทีจะลงทะเบยีนเรียนในเเต่ละครงันักศึกษาควรศึกษาข้อมลูต่างๆ ดงันี

 1.  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

  1.1  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาตามหลกัสตูรของคณะทสีมคัรเขา้ศกึษา

  1.2  ลงทะเบยีนเรยีนตามแผนกําหนดการศกึษา

  1.3  ลงทะเบยีนเรยีนตามลาํดบัภาคและปีการศกึษา

 2.  ผูเ้ขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา (Pre-Degree)

  2.1  ลงทะเบยีนเรยีนตามรายชอืกระบวนวชิาทเีปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาเช่นเดยีวกบันกัศกึษา

    ระดบัปรญิญาตรี

  2.2  นกัศกึษาทคีาดวา่จะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ควรลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาของ

     คณะทคีาดว่าจะศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีทงันเีพอืจะไดนํ้าหน่วยกติสะสมไปเทยีบโอนได้

  2.3  นกัศกึษาจะเลอืกลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายกระบวนวชิา หรอืจะลงทุกกระบวนวชิาตามแผนกาํหนด

     การศกึษาของคณะทคีาดวา่จะศกึษาต่อได้

หมายเหต ุ: 

  1. ภาคการศกึษาปกตใิหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ และไมเ่กนิ 22 หน่วยกติ สว่นภาคฤดรูอ้น

ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 9 หน่วยกติ ในกรณีทนีกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนน้อยกว่าเกณฑข์นัตํา หรอืเกนิเกณฑ ์

ขนัสงูทกีาํหนดไว ้นกัศกึษาตอ้งไดห้น่วยกติสะสมเทา่กบัหรอืมากกว่า 100 หน่วยกติ จงึสามารถลงทะเบยีนเรยีนได ้

แต่ไมเ่กนิ 30 หน่วยกติ เนืองจากจะจบการศกึษา หากมหาวทิยาลยัตรวจสอบพบวา่นกัศกึษายงัไมส่ามารถขอจบ

การศกึษาได ้ในภาคนนั ๆ มหาวทิยาลยัจะตดักระบวนวชิาทเีกนิเกณฑอ์อกตามลําดบัสุดทา้ยขนึไปใหเ้หลอืเทา่ที

มหาวทิยาลยักําหนดไวโ้ดยไมค่นืเงนิ 

  2. กรณนีกัศกึษาเทยีบโอนหน่วยกติได ้จะลงทะเบยีนเรยีนน้อยกวา่เกณฑข์นัตาํ หรอืสงูกวา่เกณฑท์กีาํหนด 

เนืองจากจะจบการศกึษา นกัศกึษาตอ้งชาํระคา่เทยีบโอนหน่วยกติใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการลงทะเบยีนเรยีน ถา้นกัศกึษา

ยงัไมช่าํระคา่เทยีบโอนหน่วยกติ นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนตามเกณฑท์กีาํหนดหรอืไดห้น่วยกติสะสมเท่ากบั

หรอืมากกว่า 100 หน่วยกติ ถงึจะลงทะเบยีนเรยีนได ้ หากมหาวทิยาลยัตรวจสอบพบวา่นักศกึษายงัไม่สามารถ     

ขอจบการศกึษาได ้ในภาคนนั ๆ มหาวทิยาลยัจะตดักระบวนวชิาทเีกนิเกณฑอ์อกตามลาํดบัสดุทา้ยขนึไปใหเ้หลอืเทา่ที

มหาวทิยาลยักําหนดโดยไมค่นืเงนิ 

  3. กอ่นลงทะเบยีนเรยีนทกุครงัใหน้กัศกึษาตรวจสอบวนั เวลาสอบไมใ่หต้รงกนั (ยกเวน้ กรณขีอจบเทา่นนั)

  4. หากนกัศกึษามปัีญหาเกยีวกบัการลงทะเบยีนเรยีน ตดิตอ่สอบถามไดท้ ี02-310-8616 ในวนัและเวลาราชการ
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เอกสารทีใช้ในการลงทะเบยีนเรียน

 1. แบบลงทะเบยีนเรยีนสว่นภมูภิาค (ม.ร.34) นกัศกึษาสามารถสบืคน้ขอ้มลูและพมิพไ์ดจ้าก 

  1.1 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง www.ru.ac.th หวัขอ้สารสนเทศสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีสว่นภมูภิาค

  1.2 เวบ็ไซตส์าํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล www.regis.ru.ac.th หวัขอ้ การลงทะเบยีนเรยีน

ทางไปรษณยีแ์ละสว่นภมูภิาค 

  เนืองจากมหาวทิยาลยัเปิดศนูยส์อบในภาคปกต ิทงัหมด 41 ศนูยส์อบและสอบซ่อม ทงัหมด 28 ศูนยส์อบ 

ดงันนั ใหน้กัศกึษากรอกขอ้มลูรายละเอยีดใหถ้กูตอ้งครบถว้น ทงัศูนยส์อบ รหสัศนูยส์อบ (CODE) และดรูายละเอยีด

สถานทสีอบ ณ ศูนยส์อบสว่นภมูภิาค นกัศกึษาสามารถเลอืกศูนยส์อบไดต้ามทมีหาวทิยาลยักําหนดทวัประเทศ 

หรอืใกลภ้มูลิาํเนา (เช่น สมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัขอนแกน่ และไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งสอบท ีสาขาวทิยบรกิารฯ 

จงัหวดัขอนแก่น สามารถเลอืกศูนยส์อบไดต้ามทมีหาวทิยาลยักําหนดทวัประเทศ) 

 2. กรณทีลีงทะเบยีนทางไปรษณยี ์ใหซ้อืธนาณตัสิงัจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตามจาํนวนเงนิทนีกัศกึษา

ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ในการลงทะเบยีนเรยีน

 3. ซองจดหมายตดิแสตมป์ พรอ้มจ่าหน้าซองถงึตวันกัศกึษาเองโดยระบุชอื นามสกลุ ทอียู ่ บา้นเลขท ีหมูบ่า้น 

ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และรหสัไปรษณยี ์ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง เพอืความสะดวกในการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน

หรอืเอกสารต่าง ๆ ใหก้บันกัศกึษาไดอ้ย่างถกูตอ้ง และจดัส่งเอกสารถงึ “ผูอ้ํานวยการสาํนักบรกิารทางวชิาการและ

ทดสอบประเมนิผล ตู ้ปณ.1028 ปณฝ.รามคาํแหง กทม. 10241”

เอกสารทีนักศึกษาใหม่ได้รบัหลงัการลงทะเบยีนเรียน

 1. บตัรประจาํตวันกัศกึษาชวัคราว (ไดเ้ฉพาะภาคแรกทสีมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา)

 2. ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนประจาํภาคทสีมคัร

 3. ตารางสอบรายบคุคล กอ่นการสอบไล่ ประมาณ 1 สปัดาห์

 4. บตัรประจาํตวันกัศกึษาแบบ MASTER CARD รบัหลงัเสรจ็สนิการสอบภาคแรก

  ดสูถานทรีบับตัรประจาํตวันกัศกึษา ภาค 1 / 2565 ทหีน้า 31 - 32

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 1. สถานภาพการเป็นนกัศกึษา

  ผูส้มคัรทมีวีุฒกิารศกึษาถกูตอ้ง เมอืสมคัรขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนแลว้ จะมสีถานภาพ

การเป็นนกัศกึษาได ้8 ปี นบัแต่ภาคแรกทสีมคัรเขา้ศกึษา

 2. การหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา

  นกัศกึษาจะหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษาเมอื

  2.1  ศกึษาครบหลกัสตูรและไดร้บัปรญิญา

  2.2  ศกึษาครบ 8 ปี

  2.3  ไมล่งทะเบยีนรยีนเป็นเวลา 2 ภาคการศกึษาปกตติดิต่อกนั โดยขาดการชาํระคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา

  2.4  ลาออก

  2.5  ตาย
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 3. การชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษา

  นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนต่อเนืองกนัทกุภาค หากไม่ลงทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และ/หรอืภาค 2 

ตอ้งชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาจาํนวนภาคการศกึษาละ 150.- บาท ดงันี

  3.1  ชาํระพรอ้มกบัการลงทะเบยีนเรยีนในภาคถดัไป

  3.2  ชาํระในภาคทไีมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน โดยสง่ธนาณตัสิงัจา่ยในนาม “มหาวทิยาลยัรามคาํแหง” และสง่ถงึ

“หวัหน้าฝ่ายลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

กรุงเทพฯ 10240” กรณทีตีอ้งการตรวจสอบฐานขอ้มลูสถานภาพการเป็นนกัศกึษา โปรดตดิต่อ  0-2310-8626

หลกัเกณฑก์ารบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
   นกัศกึษาทไีดล้งทะเบยีนเรยีนแลว้จะบอกเลกิหรอืบอกเพมิ หรอืเปลยีนแปลงใด ๆ อกีไมไ่ดย้กเวน้กรณ ีต่อไปนี

 1. กรณีนักศึกษาสมคัรใหม่

  1.1  นกัศกึษาลงทะเบยีนผดิแผนกาํหนดการศกึษา

  1.2  นกัศกึษาลงทะเบยีนซาํกบัวชิาทเีทยีบโอนได ้นักศกึษาสามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลยีนเป็น

     กระบวนวชิาอนืหรอืบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิคา่หน่วยกติได้

 2. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบยีนซาํ

  2.1 นกัศกึษายงัไมจ่บการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เนอืงจากยงัไมท่ราบผลสอบของภาคกอ่น  

    ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น  สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิคา่หน่วยกติได ้ภายหลงัทราบวา่ 

    สอบผา่น

  2.2 นกัศกึษาขอจบการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เนืองจากยงัไมท่ราบผลสอบของภาคกอ่น   

    ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น นกัศกึษาสามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลยีนเป็นวชิาอนืหรอืขอคนืเงนิ

    คา่หน่วยกติได้

  ขนัตอนในการบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
  นกัศกึษาทไีดล้งทะเบยีนเรยีนแลว้มคีวามประสงคบ์อกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา ใหน้ักศกึษาดาํเนินการ

ผ่านระบบ e-Service ตามทกีาํหนดไวใ้นปฏทินิการศกึษาของภาคการศกึษานนั โดยมขีนัตอนดงัน ี

 1. เขา้ระบบ e-Service 

 2. เลอืกเมนู บอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา 

 3. เลอืกกระบวนวชิาทตีอ้งการบอกเลกิ และบนัทกึกระบวนวชิาทตีอ้งกรบอกเพมิ

 4. ดาํเนินการสง่ขอ้มลูบอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา 

 5. เจา้หน้าทจีาํดาํเนินการตรวจสอบและอนุมตัใิหน้กัศกึษาหลงัจากสง่ขอ้มลูแลว้ภายใน 1 วนัทาํการ 

 6. นกัศกึษาเขา้ระบบ บอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิาแลว้ดาํเนินการชาํระเงนิ ตามจาํนวนทเีเจง้ในระบบ

 7. นกัศกึษาสามารถพมิพใ์บเสรจ็ บอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา ไดห้ลงัจากชาํระเงนิแลว้ 7 วนัทาํการ
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  กรณีนักศึกษาจบการศึกษา

  นกัศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เพราะยงัไมท่ราบผลสอบของภาคก่อนภายหลงัทราบวา่สอบผา่นครบ

ตามหลกัสตูรชนัปรญิญาตร ีนกัศกึษาสามารถขอคนืเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิานนัและคา่บาํรงุมหาวทิยาลยัได้

โดยนกัศกึษาตอ้งนําหนงัสอืสาํคญัรบัรองปรญิญาทสีภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิไปดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดอืน  

นับแต่วนัทสีภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ

  1. นกัศกึษากรอกคาํรอ้งคนืเงนิใหค้รบถว้น http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_FM6_3PV.pdf

พมิพค์าํรอ้ง 1 ฉบบั    

  2. ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั (ม.ร.18) 2 ฉบบั (สามารถถ่ายเอกสารได)้ 

  3. ลงนามและรบัรองถูกตอ้งในหนงัสอืสาํคญัรบัรอ้งปรญิญาทสีภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ

  4. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถูกตอ้งพรอ้มลงนาม 1 ฉบบั

  5. ซองจดหมายตดิเเสตมป์ 5.- บาท จ่าหน้าซองถงึตวันกัศกึษาเอง (ระบทุอียูใ่หช้ดัเจน)

  นําเอกสาร ขอ้ 1 - 5 ใสซ่องจดหมายขนาดมาตราฐาน จ่าหน้าซองถงึ 

    หวัหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมลู 

    ฝ่ายลงทะเบยีนเรียนและจดัสอบ สวป.

    อาคาร สวป. ชนั 6 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

    หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 

    หรือ ตู้ ปณ. 1028 ปณฝ. รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241

    โทร. 02-310-8626

การจดัสอบ
 1. จดัสอบเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์จาํนวน 2 สปัดาห ์(4 วนั)

 2. สอบวนัละ 2 คาบเวลา คอื

  2.1 คาบเวลาสอบปกติ

    2.1.1 คาบเชา้   09.00 - 11.30 น.   

    2.1.2 คาบบา่ย  13.00 - 15.30 น. 

  2.2 คาบเวลาสอบซาํซ้อน (ไมว่่าจะสอบซาํซอ้นกกีระบวนวชิา)

    2.2.1 คาบเชา้   09.00 - 12.30 น.   

    2.2.2 คาบบา่ย  13.00 - 16.30 น. 

 3. สถานทีสอบส่วนภมิูภาค จะใชโ้รงเรยีน/สถานศกึษาทอียูภ่ายในจงัหวดันนั ๆ และสาขาวทิยบรกิารฯ เป็น

สถานทสีอบโดยชอืยอ่ของโรงเรยีน/สถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 2 ตวั อาคารสอบจะแทนดว้ยตวัเลข 1 ตวั และ

ตวัเลข 3 ตวัสาํหรบัแสดงหมายเลขหอ้งสอบ
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 4. ขอ้สอบ จะมทีงัขอ้สอบอตันยัและขอ้สอบปรนยั

  4.1 ขอ้สอบอตันยั จะใชส้มดุคาํตอบ   

  4.2 ขอ้สอบปรนยั จะใชก้ระดาษคาํตอบปรนยั

 5. ตารางสอบ 

  5.1 ตารางสอบประจาํศนูยส์อบ เป็นเอกสารทแีสดงรายละเอยีดหอ้งสอบของแต่ละกระบวนวชิาทจีดัสอบ 

ในแต่ละคาบเวลาของศนูยส์อบ พรอ้มทงัแสดงช่วงรหสัประจาํตวัของนกัศกึษาทจีะตอ้งเขา้สอบในหอ้งสอบนนั ๆ

  สาํหรบัวธิหีาสถานทสีอบจากตารางสอบรวม ใหน้ักศกึษาตรวจดชูว่งรหสัประจาํตวัของนกัศกึษา วา่จะตอ้ง

เขา้สอบในชว่งรหสัใด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมรีหสัประจาํตวัของนกัศกึษาปรากฏใหเ้หน็

  มหาวทิยาลยัจะจดัสง่ตารางสอบของแต่ละศนูยไ์ปตดิประกาศไวท้สีถานศกึษา ซงึใชเ้ป็นสถานทสีอบประจาํ

ศนูยส์อบนนั ๆ และทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแหง่

ตวัอย่าง ตารางสอบประจาํศนูยส์อบ

 

 จากตวัอยา่ง จะพบวา่ ศนูยส์อบจงัหวดันครศรธีรรมราช (NT) มสีถานทสีอบ คอื สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

(NT) ซงึกระบวนวชิา RAM1111 ไดจ้ดัสอบทโีรงเรยีนดงักลา่ว ในวนัท ี13 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. 

จดัสอบทอีาคารเรยีน NT4 หอ้งสอบ 416

 ตวัอยา่ง เชน่ ถา้นกัศกึษาเป็นนกัศกึษาคณะรฐัศาสตร ์รหสั 650640784 0 หอ้งสอบของนกัศกึษาสาํหรบั

กระบวนวชิา RAM1111 คอื หอ้ง NT4416 แถวท ี5 เนืองจากรหสัประจาํตวัของนกัศกึษาอยูใ่นระหวา่งชว่ง

รหสัประจาํตวั  650640779 0 - 650640785 0 

 

             มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      หน้า 1

ตารางสอบจาํแนกตามห้องสอบ สาํหรบัติดหน้าห้องสอบ

ศนูยส์อบจงัหวดันครศรีธรรมราช  สถานทีสอบ สาขาวิทยบริการฯ จงัหวดันครศรีธรรมราช

วิชา RAM1111  สถานทีสอบ NT4416  สอบวนัที 13/11/65 เวลา 13.00-15.30 น.

วิชา ห้องสอบ รหสัประจาํตวั แถว ทีนัง จาํนวน

RAM1111

RAM1111

RAM1111

RAM1111

RAM1111

NT4416

NT4416

NT4416

NT4416

NT4416

650640751 6 -- 650640757 4

650640758 2 -- 650640764 9

650640765 7 -- 650640771 5

650640772 3 -- 650640778 2

650640779 0 -- 650640785 0

01

02

03

04

05

01 - 07

01 - 07

01 - 07

01 - 07

01 - 07

7

7

7

7

7
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 6. เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเขา้สอบ

  6.1 บตัรประจาํตวันักศกึษา และ 

  6.2 บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอื 

บตัรประจาํตวัททีางราชการออกใหเ้เสดงต่อกรรมการคมุสอบ 

  6.3 สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน เฉพาะ นกัศกึษาทลีงทะเบยีนกรณพีเิศษ หรอื นกัศกึษาทบีอกเลกิ - บอกเพมิ

กระบวนวชิา ภายหลงักําหนดในปฏทินิการศกึษา  

 หมายเหต ุ

  1. กรณทีนีกัศกึษาไมม่บีตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง 

(Passport) หรอื บตัรประจาํตวัททีางราชการออกใหเ้เสดงต่อกรรมการควบคมุการสอบ ไมม่สีทิธเิขา้สอบ

  2. กรณทีนีกัศกึษาไมม่บีตัรประจาํตวันกัศกึษา ใหต้ดิตอ่สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (สวป.) 

หรอื ตดิต่อสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิทนีกัศกึษาสะดวก เพอืขอหลกัฐานไปเเสดงตอ่กรรมการควบคมุการสอบ 

    

 7. การย้ายศนูยส์อบ

  นกัศกึษาสมคัรสอบสว่นภมูภิาค สามารถยา้ยศนูยส์อบไดต้ามศนูยส์อบทมีหาวทิยาลยักาํหนดไว ้แตไ่ม่

สามารถยา้ยไปสถานทสีอบทกีรุงเทพฯ (ทงัราม 1 และราม 2) ได้

  ดงันนั เพอืความสะดวกของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัจงึเปิดโอกาสใหน้กัศกึษายา้ยศนูยส์อบไดด้งันี

  7.1 ยา้ยศนูยส์อบพรอ้มการลงทะเบยีนเรยีน

   เมอืมหาวทิยาลยัเปิดใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนประจาํแต่ละภาคการศกึษา นกัศกึษาสามารถแจง้ชอืศนูย์

สอบลงใน ม.ร.34 (บตัรลงทะเบยีนเรยีน) ซงึชอืศูนยส์อบทรีะบไุวนี้อาจเหมอืนหรอืแตกต่างกนัในแต่ละภาคการ

ศกึษา ขนึอยูก่บัความประสงคข์องนกัศกึษาวา่จะเขา้สอบทศีนูยส์อบใด ดงันนัในการลงทะเบยีนเรยีนทกุครงันกัศกึษา

ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของ ชอืศนูยส์อบเพราะถา้เขยีนชอืหรอืรหสัศนูยส์อบผดิจะทาํใหเ้อกสารการสอบไลทุ่ก

ประเภทผดิไปดว้ย กรณีตรวจสอบพบวา่   ศนูยส์อบไมถ่กูตอ้งตามความตอ้งการ ใหเ้เจง้แกไ้ขศนูยส์อบขณะลง

ทะเบยีนเรยีนทนัที

  7.2 การยา้ยศนูยส์อบหลงัการลงทะเบยีนเรยีน กอ่นการสอบไล่ 

   นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะยา้ยศนูยส์อบหลงัจากลงทะเบยีนเรยีนไปแลว้นกัศกึษาจะตอ้งสง่จดหมายแจง้ความ

ประสงคข์อยา้ยศนูยส์อบโดยดว่น กอ่นทจีะมกีารจดัสอบ ไมน้่อยกวา่ 20 วนั พรอ้มทงัแนบซองจดหมายและจา่หน้า

ซองถงึตนเอง พรอ้มสง่สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิและคาํรอ้ง ถงึ “ฝ่ายลงทะบยีนเรยีนและจดัสอบ” เพอืดาํเนินการยา้ย 

ศนูยส์อบใหน้กัศกึษา (ขอแบบคาํรอ้งทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแหง่ หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th 

หรอืถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ)

   การยา้ยศนูยส์อบในกรณนีีนกัศกึษาจะตอ้งสอบทนีงัเสรมิ เนืองจากมหาวทิยาลยัไมส่ามารถจดัทาํขอ้มลู

สาํหรบั สถานทสีอบแหง่ใหมไ่ดท้นั เนืองจากการจดัทาํเอกสารการสอบไลท่กุประเภท จะจดัตามขอ้มลูชอืศนูยส์อบที

นกัศกึษาระบไุวใ้นการลงทะเบยีนเรยีน

   มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการแจง้ผูท้เีกยีวขอ้ง เพอืจดัทาํเอกสารการสอบไลป่ระเภทต่าง ๆ ซงึตอ้งจดัทาํ   

เพมิเตมิใหม ่และจดัสง่ตารางสอบไลร่ายบุคคลใหมไ่ปใหน้ักศกึษาทราบ กรณทีไีมไ่ดร้บัตารางสอบไล่รายบุคคล    

ฉบบัใหมน่กัศกึษาสามารถไปตรวจหาสถานทสีอบใหมจ่ากตารางสอบไล่รวมซงึตดิประกาศทศีนูยส์อบใหมไ่ด้
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   ในกรณทีนีกัศกึษาแจง้ยา้ยศนูยส์อบและมกีารเปลยีนแปลงทอียู่ไปจากทเีคยแจง้ไว ้ นกัศกึษาจะตอ้งแจง้

ขอแกไ้ขขอ้มลูทอียู่ใหถ้กูต้องดว้ย มฉิะนนัจะทาํใหน้กัศกึษาไม่ไดร้บัเอกสารจากมหาวทิยาลยั

   สาํหรบัการยา้ยศนูยส์อบในชว่งทมีกีารสอบ อาจจะมปัีญหาในกรณทีศีนูยส์อบทนีกัศกึษายา้ยไปเขา้สอบ

ไมม่กีารจดัสอบกระบวนวชิาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้สอบอยู ่ทาํใหไ้มม่ขีอ้สอบของกระบวนวชิาดงักลา่วอยูท่ศีนูย์

สอบนนั ๆ ซงึจะทาํใหน้กัศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบกระบวนวชิาทตีอ้งการได้

   ดงันนั ถา้ไมม่เีหตจุาํเป็นเรง่ดว่นนกัศกึษาควรจะเขา้สอบทศีนูยส์อบซงึไดร้ะบไุวพ้รอ้มการลงทะเบยีนเรยีน

ในเเต่ละภาคการศกึษา

 8.  การขอสอบซาํซ้อนและการเขา้สอบซาํซ้อนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

  สาํหรบัผูท้เีป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงประเภทสมคัรสอบสว่นภูมภิาค นอกจากการเขา้สอบตาม

ปกตแิลว้มหาวทิยาลยัยงัเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาสอบซําซอ้นได้

  8.1 คณุสมบติั

   8.1.1  เป็นนกัศกึษาส่วนภูมภิาคทคีาดว่าจะจบการศกึษาในภาคนี  โดยมหีน่วยกติทเีหลอืไมเ่กนิเกณฑ์

ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 นี ในกรณเีกนิเกณฑด์งักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ไม่นับกระบวนวชิาทเีคยลงทะเบยีนเรยีนไวใ้นภาคก่อน และ

ยงัไมท่ราบผลสอบ)

   8.1.2  กรณีใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติไว ้แต่ยงัไมไ่ดช้าํระเงนิค่าเทยีบโอนสว่นทเีหลอื ใหแ้นบหลกัฐาน

ทคีณะรบัรองจาํนวนหน่วยกติทเีทยีบโอนไดไ้ปดว้ย มฉิะนนัจะยกเลกิคาํรอ้งขอสอบซําซอ้น

  8.2 หลกัเกณฑ์

   8.2.1  เป็นนกัศกึษาทขีอจบการศกึษา (ลงทะเบยีนเรยีนไดส้งูสดุ ไม่เกนิเกณฑต์ามขอ้บงัคบัหาวทิยาลยั

รามคาํแหง วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 นี  ในกรณเีกนิเกณฑด์งักลา่ว ตอ้งเป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง) ในภาคนนั ๆ โดยตอ้งทาํเครอืงหมายขอจบการศกึษา (x) ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.

34) ดว้ย 

   8.2.2  ขอสอบซาํซอ้นไดส้งูสดุ 4 กระบวนวชิา ในวนัและคาบเวลาสอบเดยีวกนั

   8.2.3  นกัศกึษาทขีอสอบซําซอ้น หา้มยา้ยศนูยส์อบ

   8.2.4  ในกรณีทนีกัศกึษาขอแจง้สอบซําซอ้น โดยไม่อยูใ่นเกณฑท์มีสีทิธขิอสอบซําซอ้นได ้มหาวทิยาลยั

จะตดักระบวนวชิาทซํีาซอ้นออกใหเ้หลอื 8 กระบวนวชิา (ไมเ่กนิ 22 หน่วยกติ) โดยไมค่นืเงนิคา่หน่วยกติของ

กระบวนวชิาทตีดัออก

   8.2.5  การสอบซําซอ้น จะตอ้งไปเขา้หอ้งสอบซําซอ้นซงึจดัแยกต่างหากจากหอ้งสอบปกติ

   8.2.6  กรณีนกัศกึษาขอสอบซาํซอ้นไวแ้ลว้และปรากฏวา่วชิาใดวชิาหนึงสอบผา่นแลว้ทาํใหว้ชิาทเีหลอื

ไมต่อ้ง

     สอบซาํซอ้น ใหน้กัศกึษาไปเขา้หอ้งสอบปกตติามตารางสอบไล่รายบุคคล

  8.3 เวลาในการเขา้สอบซาํซ้อน

   มหาวทิยาลยัเพมิเวลาของการสอบซาํซอ้นจากคาบเวลาสอบปกตอิกีเพยีง 1 ชวัโมง ไมว่า่จะสอบกกีระบวน

วชิากต็าม

   คาบเชา้ 09.00 - 12.30 น. คาบบา่ย 13.00 - 16.30 น.
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  8.4  การเข้าสอบซาํซ้อน

    สาํหรบันกัศกึษาทไีดแ้จง้ขอจบการศกึษาและขอสอบซาํซอ้นไวน้นั กระบวนวชิาทขีอสอบซําซอ้นจะแยก

สอบตา่งหากจากกระบวนวชิาทนีกัศกึษาสอบปกต ิดงันนั กระบวนวชิาทนีกัศกึษาไมไ่ดข้อสอบซาํซอ้นนกัศกึษาจะเขา้

สอบตามรายชอืหอ้งสอบของนกัศกึษาทปีรากฏในตารางสอบไลร่ายบุคคลทนีกัศกึษาไดร้บั สว่นกระบวนวชิาทนีกัศกึษา

ขอสอบซาํซอ้น นกัศกึษาจะตอ้งไปเขา้สอบทหีอ้งสอบซงึกําหนดไวใ้หเ้ป็นหอ้งสอบซาํซอ้น โดยมหาวทิยาลยัจะตดิ

ประกาศแจง้หมายเลขหอ้งสอบซําซอ้นของศนูยส์อบทมีกีารสอบซาํซอ้นใหน้กัศกึษาทราบ  และนกัศกึษาตอ้งไปตรวจ 

หาทนีงัสอบจากบญัชตีดิหน้าหอ้งสอบและเขา้สอบใหต้รงตามทนัีงทกีาํหนดเพราะนกัศกึษาทแีจง้ขอสอบซาํซอ้นแต่ละ

คาบอาจเขา้สอบซาํซอ้นกระบวนวชิาทไีมเ่หมอืนกนั ถา้นกัศกึษานงัสอบผดิทกีอ็าจทาํใหไ้ดร้บัขอ้สอบไมถู่กต้อง

   

   ตวัอย่าง

   ในการสอบของนักศกึษาสว่นภูมภิาค มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดใหส้อบเฉพาะวนัเสาร-์อาทติยต์ลอดสอง 

สปัดาห ์โดยแบง่การสอบออกเป็น 4 วนั วนัละ 2 คาบเวลา ดงันี

วนัเสาร ์(1)
เชา้ (1A)

(09.00-11.30)

บ่าย (1B)

(13.00-15.30)

วนัอาทติย ์(2)
เชา้ (2A)

(09.00-11.30)

บ่าย (2B)

(13.00-15.30)

วนัเสาร ์(1)
เชา้ (1A)

(09.00-11.30)

บ่าย (1B)

(13.00-15.30)

วนัอาทติย ์(2)
เชา้ (2A)

(09.00-11.30)

บ่าย (2B)

(13.00-15.30)

* กาํหนดวนัสอบไล่แต่ละภาคการศึกษา ตรวจสอบได้จากปฏิทินการศึกษาส่วนภมิูภาค *

11 : รอ้ยเอด็                     หน้า 1

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ภาค 1 ปีการศกึษา 2565

สอบวนัท ี13 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 คาบ A

บญัชปีระกาศทนีงัสอบนกัศกึษาสอบซําซอ้น

  ลาํดบั  รหสัประจาํตวั   ชอื-สกุล     วชิาท ี1    วชิาท ี2 วชิาท ี3  แถว/ทนีงั 

   1  650141207 0    ชอบ  รกัเรยีน  RAM1111  LAW3106      1/3

   2  650141225 2    มนั  ขยนัยงิ   RAM1301  LAW3107      1/1

   3  650240072 8    คง  เก่งจรงิ   RAM1111  MGT2202      1/2

   4  650640750 5    ธรรม  รกัราม  POL2200  RAM1301      1/4

กาํหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

สปัดาหแ์รก

สปัดาหท์สีอง
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การรกัษาสถานภาพนักศึกษา
 นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 ต่อเนืองกนัทกุภาคจนกวา่จะจบการศกึษา (ยกเวน้ ภาคฤดรูอ้น

จะลงทะเบยีนเรยีนหรอืไมก่ไ็ด)้ หากไมล่งทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 จะตอ้งชาํระเงนิเป็นคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา 

ภาคละ 150.- บาท  นกัศกึษาจะขาดการลงทะเบยีนเรยีนต่อเนืองกนัได ้2 ภาคการศกึษา (ไมน่บัภาคฤดรูอ้น) โดยจะเลอืก

ดาํเนนิการได ้ดงันี

 1. ไมต่อ้งดาํเนินการใด ๆ ในระหวา่งทขีาดสถานภาพนกัศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา แต่นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน

ในภาคถดัไปพรอ้มกบัชาํระคา่รกัษาสถานภาพนักศกึษาตามจาํนวนภาคทไีมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน โดยใหช้าํระพรอ้มกบั

คา่ธรรมเนียมอนื ๆ ในบตัรลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณียส์าํหรบัผูส้มคัรสอบสว่นภมูภิาค (ม.ร.34) หรอื

 2. ชาํระเฉพาะคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษาเป็นรายภาค เมอืนกัศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนภาคหนึงภาคใด 

(ยกเวน้ภาคฤดรูอ้น) จะชาํระไดเ้ป็นรายภาคแต่ไมเ่กนิ 2 ภาคการศกึษา โดยใหช้าํระทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทกุแหง่หรอืชําระ

ทางไปรษณียธ์นาณตั ิสงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง จา่หน้าซองถงึ  “หวัหน้าฝ่ายลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ”

อาคาร สวป. ชนั 6 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 พรอ้มทงัแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์  

จา่หน้าถงึตนเอง 1 ฉบบัไปดว้ย เพอืสง่ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาสถานภาพนกัศกึษาคนืใหน้กัศกึษา

*** หากนกัศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกวา่ 2 ภาคการศกึษา โดยทไีมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 1 หรอื 2 จะหมดสถานภาพ

 การเป็นนกัศกึษาไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนตอ่ได ้หากมหีน่วยกติสะสมจะตอ้งสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหม ่ 

 โดยใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติจาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และชาํระเงนิค่าเทยีบโอนเป็นรายหน่วยกติ ๆ ละ 50.- บาท

 กรณทีตีอ้งการตรวจสอบขอ้มลูสถานภาพนกัศกึษาโปรดโทร. 0-2310-8626

การขอจบและเสนอชือเพอืขอรบัปริญญา
 นกัศกึษาทคีาดวา่จะจบในภาคการศกึษาใดกต็าม นกัศกึษาจะตอ้งกาเครอืงหมาย  x ลงในช่อง [  ] หน้าขอ้ความ

ขอจบการศึกษาในภาคนี ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ภาคสุดทา้ย

 ถา้นกัศกึษาไมก่าเครอืงหมายดงักลา่ว แต่สามารถจบการศกึษาไดจ้รงิ โดยสอบผา่นครบทกุวชิาแลว้ จะตอ้งชาํระเงนิคา่

ธรรมเนียมการแจง้จบลา่ชา้ ภาคละ 150.- บาท

 เมอืนกัศกึษาตรวจสอบครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะทสีงักดั เพอืเสนอชอืใหส้ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิป็น ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ต่อไป หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชอืแลว้ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษายนืแบบคาํขอหนงัสอืสาํคญั และขนึทะเบยีนปรญิญา

และคาํรอ้งขอใบรบัรองผลการศกึษาของบณัฑติ ดงัเอกสารคาํรอ้งทแีนบมาในระเบยีบการฯ แลว้ดาํเนินการตามขนัตอน   

ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เรอืง ”การขอจบการศกึษา ของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค”

 กรณทีผีูส้าํเรจ็การศกึษาไมส่ามารถเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรได ้ใหต้ดิต่อเพอืขอรบัปรญิญาบตัรไดท้ี

อาคาร สวป. หน่วยปรญิญาบตัรและตรวจสอบวฒุบิตัร ม.ร. ชนั 1 ชอ่ง 6 หลงัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 15 วนัทาํการ 

ตามขนัตอน หน้า 101

หมายเหต ุ1.  กอ่นดาํเนินการแจง้จบทสีาขาวทิยบรกิารฯ ใหน้กัศกึษากรอกขอ้มลูเพอืขนึทะเบยีนบณัฑติขอสาํเรจ็การศกึษา   

       ไดท้เีวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั www.ru.ac.th ท ีLink นกัศกึษาขนึทะเบยีนขอสาํเรจ็การศกึษา

   2.  เมอืบณัฑติไดง้านทาํหรอืไดง้านใหม ่ใหบ้ณัฑติเขา้ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มลูการมงีานทาํของตนเอง 

       ทีเวบ็ไซต ์www.ru.ac.th ทรีะบบฐานขอ้มลูการหางานทาํของบณัฑติ ซงึมหาวทิยาลยัตอ้งรายงานและเชอืมตอ่  

       ขอ้มลูไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและผูป้ระกอบการทตีอ้งการตาํแหน่งทตีรงกบัคณุวุฒขิอง

       ผูส้าํเรจ็ การศกึษาทเีวบ็ไซต ์www.job.mua.go.th
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การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชนัปริญญาตรี
 เพอืเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาสามารถปรบัเปลยีนวธิกีารเรยีนการสอน ใหเ้ขา้กบัสภาพความจาํเป็นและความตอ้งการของ

นกัศกึษาแต่ละคน โดยการโอนยา้ยจากสว่นภมูภิาคมาเรยีนทสีว่นกลาง หรอืจากส่วนกลางไปเรยีนทสีว่นภมูภิาคได ้ 

มหาวทิยาลยัจงึกาํหนดวธิกีารโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนของนกัศกึษา  ดงัต่อไปนี

หลกัเกณฑก์ารโอนยา้ยฯ
 1.  เป็นผูท้มีสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาไมน้่อยกวา่ 2 ภาคการศกึษาปกต ิและปัจจบุนัยงัมสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาอยู่

 2.  นักศกึษาจากสว่นกลาง ทจีะโอนยา้ยฯ ไปสว่นภมูภิาค ตอ้งเป็นผูท้ศีกึษาอยู่ใน 4 สาขาวชิาคอื สาขาวชิานิตศิาสตร ์ 

สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ และสาขานิเทศศาสตรแ์ละสอืดจิทิลั ในกรณทีไีมไ่ดศ้กึษาในสาขาวชิาดงักลา่ว

แต่ประสงค ์จะโอนยา้ยฯ จากสว่นกลางไปสว่นภมูภิาค ใหด้าํเนินการยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาทศีนูยบ์รกิารจุดเดยีว

เบด็เสรจ็ (One Stop Services) อาคาร KLB ชนั 1 ใหถ้กูตอ้งก่อน กรณีทยีา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ขอ้ 18.2 ความวา่ “นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะยา้ยคณะ  

หรอื เปลยีนสาขาวชิาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ ไมน้่อยกว่า 1 ภาคการศกึษาปกต”ิ

 สาํหรบันกัศกึษาสว่นภมูภิาคสามารถโอนยา้ยฯ เขา้ศกึษาทสีว่นกลางไดท้กุสาขาวชิา หากจะยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา 

 ใหด้าํเนินการโดยใชร้หสัประจาํตวัใหมภ่ายหลงัการโอนยา้ยแลว้

 3.  เฉพาะนกัศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติไว ้จะตอ้งชาํระเงนิคา่เทยีบโอนสว่นทเีหลอืและหรอืคา่ธรรมเนียมเทยีบโอน

ลา่ชา้ใหค้รบถว้นตามอตัราทมีหาวทิยาลยักาํหนดกอ่น  สาํหรบัการโอนยา้ยฯ จากสว่นกลางไปสว่นภมูภิาค

 4.  นักศกึษาทดีาํเนนิการโอนยา้ยฯ แลว้ ใหเ้รมิศกึษาของแต่ละระบบการเรยีนการสอน ตงัแต่ภาค 1 ปีการศกึษานนั 

เป็นตน้ไป 

 5.  ใหด้าํเนินการโอนยา้ยฯ ไดเ้พยีงครงัเดยีว หากนกัศกึษาตอ้งการยา้ยกลบัระบบเดมิตอ้งลาออกแลว้สมคัรใหม ่ โดยนํา

หน่วยกติสะสมมาเทยีบโอนได ้ในอตัราค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 50.- บาท

ขนัตอนการโอนย้ายฯ
 1.  นําใบตรวจสอบผลการศกึษา (Check Grade) และใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคสุดทา้ย หากขาดสถานภาพ

นกัศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา ใหไ้ปชาํระเงนิคา่รกัษาสถานภาพฯ ทกีองคลงั อาคารสาํนกังานอธกิารบด ีชนั 1 แลว้ไปตดิต่อ

ทฝ่ีายลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ อาคาร สวป. ชนั 6 เพอืตรวจสอบคณุสมบตัแิละขอ้มลูต่าง ๆ ในเบอืงตน้

 2.  ชาํระเงนิจาํนวน 600.- บาท โดยเป็นคา่ธรรมเนียมการโอนยา้ย 500.- บาท และคา่ทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา 100.- บาท 

ทกีองคลงัอาคารสาํนกังานอธกิารบด ีชนั 1 แลว้ไปดาํเนินการดา้นฐานขอ้มลูของแต่ละระบบทฝ่ีายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา 

อาคาร สวป. ชนั 2

 3.  ดาํเนินการภายในระยะเวลาทมีหาวทิยาลยักาํหนด  กาํหนดใหโ้อนยา้ยฯ ปีละ 1 ครงั นกัศกึษา สามารถสอบถาม

รายละเอยีดท ีอาคาร สวป. ชนั 6 โทร. 0-2310-8626 

ขนัตอนการลงทะเบยีนเรียน
 1.  ลงทะเบยีนเรยีน โดยใชร้หสัประจาํตวัใหม ่ตามบตัรประจาํตวันกัศกึษา

 2.  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาทเีปิดสอนตามวนัและเวลาทมีหาวทิยาลยักาํหนดของแต่ละระบบการเรยีนการสอน

 3.  ชาํระคา่ธรรมเนียมการลงทะเบยีนเรยีนตามอตัราของแต่ละระบบการเรยีนการสอน
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การโอนยา้ยระบบการเรียนการสอนชนัปริญญาตรี

 การโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนในทนีี หมายถงึ การทนีกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงจากสว่นกลางขอโอนยา้ยมา

เป็นนกัศกึษาสว่นภมูภิาค หรอืนกัศกึษาสว่นภมูภิาคขอโอนยา้ยไปเป็นนักศกึษาส่วนกลาง คาํวา่ “นักศกึษาส่วนกลาง” และ 

“นกัศกึษาสว่นภมูภิาค” มหาวทิยาลยักาํหนด ดงันี

นักศึกษาส่วนกลาง นักศึกษาส่วนภมิูภาค

1. สมคัรทมีหาวทิยาลยัหรอืสมคัรทางไปรษณีย ์หรอื   

 ทาง Internet

2. คณะทสีมคัรเขา้ศกึษา ม ี9 คณะ นกัศกึษาสามารถ

     เลอืกเรยีนตามความสนใจ ภายในหลกัสตูรทกีําหนดไว้

3. รหสัประจาํตวันกัศกึษาหลกัท ี5 ขนึอยู่กบัลาํดบัการสมคัร

4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณีย ์ทาง Internet หรอื  

     ลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองท ีม.ร.

5. การจดัการเรยีนการสอนมกีารจดัหอ้งเรยีนใหน้กัศกึษา 

 เขา้ฟังการบรรยายทกุกระบวนวชิา โดยวชิาชนัปีท ี1 

 จดัการเรยีนการสอนทรีามฯ 2 วชิาปีท ี2-4 จดัการเรยีน 

 การสอนทรีามฯ 1

6. จาํนวนวนัเวลาสอบมากน้อยขนึอยูก่บัจํานวนนกัศกึษาท ี

 ลงทะเบยีนเรยีนแต่ละภาคเรยีน

7. สถานทสีอบ คอื รามฯ 1 และ รามฯ 2 นกัศกึษาจะสอบ 

 ทรีามฯ 1 หรอื รามฯ 2 ขนึอยูก่บัมหาวทิยาลยักาํหนด

8. อตัราคา่ธรรมเนียม

 - คา่ลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ     25.-บาท

 - คา่บํารงุการศกึษา ภาคปกต ิ       800.-บาท

 - คา่บํารงุการศกึษา ภาคฤดรูอ้น   500.-บาท

 - คา่รกัษาสถานภาพ ภาคละ    300.-บาท

1. สมคัรทสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิซงึปัจจุบนัม ี  

 23 แหง่ ทางไปรษณยี ์และทาง INTERNET

2. คณะทเีปิดสอนม ี4 คณะ 4 สาขาวชิา มหาวทิยาลยัเป็น

 ผูก้าํหนดกระบวนวชิาใหเ้รยีนตลอดหลกัสตูร

3. รหสัประจาํตวันกัศกึษาหลกัท ี5 กําหนดใหเ้ป็นเลข 4

4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณีย ์ทาง INTERNET 

     หรอืลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองทสีาขาวทิยบรกิารฯ

5. การจดัการเรยีนการสอนโดยการบรรยายผ่านทาง   

 ดาวเทยีมไปยงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตใิน

 วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์และมอีาจารยผ์ูส้อนเดนิทางไป   

 บรรยายสรปุในวนัเสาร ์- อาทติย์

6. จาํนวนวนัสอบมภีาคละ 4 วนั จดัสอบเฉพาะ

 วนัเสาร ์- อาทติย ์สถานทสีอบ คอื จงัหวดัต่าง ๆ ที

 มหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้ป็นศนูยส์อบ ปัจจบุนัม ี39    

 จงัหวดั (41 ศนูยส์อบ) นกัศกึษาจะสอบทจีงัหวดัใดกไ็ด ้  

      โดยระบสุถานทสีอบตาม CODE ทกีาํหนดลงในบตัร

      ลงทะเบยีนเรยีนและสามารถยา้ยศนูยส์อบไดต้าม

      ความจาํเป็นทุกภาค

7. อตัราค่าธรรมเนียม

 - คา่ลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ             50.-บาท

  (สอบซ่อมหน่วยกติละ)      25.-บาท

 - คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ  60.-บาท

 - คา่บาํรุงการศกึษา ภาคปกต ิ         600.-บาท

 - คา่บาํรุงการศกึษา ภาคฤดรูอ้น   400.-บาท

 - คา่รกัษาสถานภาพ ภาคละ    150.-บาท
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การบริการข้อมลูสารสนเทศ

การบริการสารสนเทศ บรกิารใหข้อ้มลูต่าง ๆ เกยีวกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดงันี

 1. ปฏทินิรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ สว่นกลางและสว่นภูมภิาค

 2. ปฏทินิการศกึษาประจาํภาค 1, 2 และภาคฤดรูอ้น  สว่นกลางและสว่นภูมภิาค

 3. แผน่พบัเกยีวกบัคณะและสาขาวชิาทน่ีาสนใจ, สาขาวชิาใหมท่น่ีาสนใจ สายงานประกอบวชิาชพี ทกุคณะ

  การขอทุนการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 4. แผน่พบัเกยีวกบัค่าใชจ้า่ยนกัศกึษาใหม ่สว่นกลางและสว่นภูมภิาค

 5. แผน่พบัการสมคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา เพอืเตรยีมศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี(Pre-Degree)

  สว่นกลางและสว่นภมูภิาค

 6. หนงัสอืระเบยีบการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา และแผนกําหนดการศกึษาชนัปรญิญาตรสีว่นกลางและสมคัรสอบ 

  สว่นภูมภิาค

ต้องการเอกสารข้อมูลดงักล่าว จดหมายขอตามทีอยู่ขา้งล่างนี

ดาํเนินการโดย หน่วยแนะแนวและประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศกึษา

โทร. 0-2310-8612, 0-2310-8614

    บรกิารใหค้าํปรกึษาดว้ยตนเอง อาคาร สวป. ชนั 4 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จดหมายสอบถาม

  และโทรศพัทห์มายเลข 0-2310-8614, บรกิารตอบไขขอ้ขอ้งใจใหก้บันกัศกึษาผา่นทาง www.ru.ac.th 

  “มคีาํถาม มคีาํตอบ” ไขขอ้ขอ้งใจ สวป. 

 เรยีน

  ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

  อาคาร สวป. ชนั 5 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ

  กทม. 10240

                                                  (หน่วยแนะแนวและประชาสมัพนัธ)์
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สาขาวิทยบริการ

1 ปราจนีบรุี

2 อุทยัธานี

3 นครศรธีรรมราช

4 อํานาจเจรญิ

5 แพร่

6 นครพนม

7 สุโขทยั

8 ขอนแก่น

9 ศรสีะเกษ

10 ตรงั

11 ลพบุรี

12 นครราชสมีา

13 หนองบวัลาํภู

14 ชยัภมูิ

15 เพชรบรูณ์

16 บรุรีมัย์

17 เชยีงราย

18 กาญจนบรุี

19 เชยีงใหม่

20 สรุนิทร์

21 อุดรธานี

22 พงังา

23 สงขลา หน่วยรบัสมคัร (รบัสมคัรสว่นภมูภิาค) สวป.

สถานทีสอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

01 เชยีงใหม่
02 เชยีงราย
03 แพร่
04 พษิณุโลก
05 นครสวรรค์
06 อุดรธานี
07 นครพนม
08 ขอนแก่น
09 สรุนิทร์
10 นครราชสมีา
11 รอ้ยเอด็
12 อุบลราชธานี
13 สพุรรณบุรี
14 ราชบุรี
15 จนัทบุรี
16 ประจวบครีขีนัธ์
17 สรุาษฎรธ์านี
18 นครศรธีรรมราช
19 ตรงั
20 สงขลา
21 เพชรบรูณ์

22 ปราจนีบรุี
23 อุทยัธานี
24 อาํนาจเจรญิ
25 ชุมพร
26 สโุขทยั
27 ศรสีะเกษ
28 ลพบุรี
29 หนองบวัลาํภู
30 นครปฐม
31 ทุง่สง
32 ชยัภมูิ
33 สกลนคร
34 บรุรีมัย์
35 สระแกว้
36 กาญจนบรุี
37 น่าน
38 อุตรดติถ์
39 พงังา
40 เลย
41 หาดใหญ่

ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค
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สถานทีสอบไล ่ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

01 เชยีงใหม่ วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณชิยการลานนา
เชยีงใหม่
(LC)

98/12 ม.2 ถ.โพธาราม 
ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50300
โทร. (053) 226330
Fax. (053) 226329

วดัเจด็ยอด
(วดัโพธารามมหาวหิาร)

รถโดยสารรบัจา้งสแีดง

02 เชยีงราย ร.ร.ดาํรงราษฏรส์งเคราะห์
(DS)

554 ม.2 ถ.อุตรดติ อ.เมอืง
จ.เชยีงราย 57000 
โทร. (053) 711450,711470
Fax. (053) 711471

วดักลางเมอืง
สถานีตํารวจภธูร
อําเภอเมอืง

รถโดยสารสองแถว
รถสามลอ้เครอืง
รถสามลอ้ถบี

03 แพร่ สาขาวทิยบรกิารฯ
(FKB)

สาธารณประโยชน์เดน่ยวง

ต.ป่าแมต อ.เมอืง อ.แพร ่54000

โทร. (054) 520580, 0-2310-

8000 ต่อ 70600, 7060

สาํนักงานเทศบาล
ตําบลป่าเเมต

รถโดยสารประจาํทาง

04 พษิณุโลก ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
ภาคเหนือ
(PR)

289 ม.5 ต.หวัรอ อ.เมอืง
จ.พษิณุโลก 65000
โทร. (055) 322685
Fax. (055) 214750

โรงเรยีนอนุบาลพษิณุโลก
ตดิกบัสนามกฬีากลาง
จงัหวดัพษิณุโลก

รถเมลส์ายหยองตม-
พษิณุโลก, สายวดัโบสถ ์
-พษิณุโลก,รถประจาํทาง
สายพษิณุโลก-เตง็หนาม

05 นครสวรรค์ ร.ร.นครสวรรค์
(NW)

173 ถ.มาตุล ีต.ปากนําโพ
อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000
โทร. (056) 226014, 211151
Fax. (056) 222711

เทศบาลเมอืงนครสวรรค์
สถานีดบัเพลงิ
ร.ร.ขนุววิรณ์สขุวทิยา
เขากบ

รถโดยสารประจาํทาง
สายตราด-เขาขาด
สายตราด-ดาวดงึส์
รถเมลส์ายรอบเมอืง

06 อุดรธานี วทิยาลยัอาชวีศกึษา
อุดรธานี 
(ED)

8 ถ.โพธศิร ีต.หมากแขง้ 
อ.เมอืง  จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 246690
Fax. (042) 243236

โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ
โรงเรยีนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรยีนอุดรพทิยานุกุล

รถรบัจา้ง

07 นครพนม ร.ร.นาแกสามคัควีทิยา
(NS)

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

โรงพยาบาลนาแก
ทวีา่การอาํเภอนาแก
สถานีตํารวจภธูร 
อ.นาแก

รถสหมติร สกล-นาแก
มกุดาหาร
รถบสัธาตุพนม-สกล
อุดรธานี

08 ขอนแก่น สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.ขอนเเก่น 
(RK)

189 หมู ่16 กม.19 (ถ.เเจง้สนิท) 
บา้นโนนทอง ต.หนิตงั
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 40110 
โทร. (043) 274250-4 
      (043) 306106-7 

ใกลปั้มนํามนัสคุนธมาน รถโดยสารบา้นไผ ่-
บรบอื   
สองแถวบา้นไผ่ -
หนิตงั   รถโดยสาร
บา้นไผ่-ขอนแกน่

09 สรุนิทร์ สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.สรุนิทร์
(RN)

ม.2 บ.สม้ป่อย ต.ทา่สวา่ง
อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000
โทร. (044) 558918
Fax. (044) 558924

สนามยงิปืน
พระยาสุรนิทร์

รถประจาํทาง

10 นครราชสมีา ร.ร.สุขานารี
(SN)

547 ถ.โพธกิลาง ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000
โทร. (044) 242-365
Fax. (044) 053-769

สนง.สาธารณสขุเทศบาล
สนง.เทศบาล
นครราชสมีา
อนุเสาวรยีท์า้วสุรนารี

รถประจาํทางสาย 1 
สามแยกปัก-วทิยาลยั
ราชมงคล
รถประจาํทางสาย
มทส -วทิยาลยัราช
มงคล, สาย 3 บา้น
มะขามเฒา่-หวัทะเล



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

CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

11 รอ้ยเอด็ ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
พฒันการรอ้ยเอด็
(PC)

ต.หนองแวง อ.เมอืง
จ.รอ้ยเอด็ 45000
โทร. (043) 513900
  (043) 515204

สถานีสบูนําดว้ยไฟฟ้า
รอ้ยเอด็ 
คา่ยสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลก

รถประจาํทาง

12 อุบลราชธานี ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช
(BJ)

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

สาํนักงานโยธา
สาํนักงานการประปา
จ.อุบลราชธานี
หา้งสรรพสนิคา้เซนทรลั

รถเมลส์าย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามลอ้ถบี

13 สพุรรณบรุี ร.ร.กรรณสตูศกึษาลยั
(KS)

ถ.มาลยัแมน ต.รวัใหญ่
อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

วดัป่าเลไลย์
สาํนักงานการประถม-
ศกึษาสพุรรณบรุ-ี
นครปฐม

รถประจาํทางสาย
สพุรรณบรุ-ีกาญจนบุรี

14 ราชบุร ี ร.ร.ราชโบรกิานุเคราะห์
(RB)

421 ถ.ยตุธิรรม ต.หน้าเมอืง
อ.เมอืง จ.ราชบุร ี70000
โทร. (032) 337039
Fax. (032) 321739, 315669

สนามกฬีากลาง 
จ.ราชบุรี
ศาล จ.ราชบุรี
ศาลากลาง จ.ราชบุรี

รถเมลส์องแถวสาย
ศาลากลางตราด
เขาวงัตลาด

15 จนัทบุรี ร.ร.ศรยีานุสรณ์
(SS)

1 ถ.ศรยีานุสรณ์ อ.เมอืง
จ.จนัทบรุ ี22000
โทร. (039) 311225, 350225
Fax. (039) 322122

ร.ร.เบญจมราชทูศิ
ททีาํการประปา
จ.จนัทบุรี

รถรบัจา้ง

16 ประจวบครีขีนัธ์ ร.ร.ประจวบวทิยาลยั
(PW)

250 ถ.สละชพี อ.เมอืง
จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000
โทร. (032) 611103, 602164
Fax. (032) 602164

เกาะหลกั
วทิยาลยัเทคนิคประจวบ
โรงพยาบาลประจวบฯ

กรุงเทพ-บางสะพาน
กรุงเทพ-ทบัสะแก
กรุงเทพ-ประจวบฯ

17 สรุาษฎรธ์านี ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี
(SR) 
(ภาค 1,2,ฤดรูอ้น)

ร.ร.สรุาษฎรพ์ทิยา
(SR) 
(ซ่อม ภาค 1,2)

233 ม.4 ถ.อาํเภอ ต.มะขามเตยี
อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี 
จ. สุราษฎรธ์านี  84000
โทร.(077) 273959
Fax. (077) 203453

ถ.ตลาดใหม ่อ.เมอืง 
จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

ร.ร.สมัพนัธศกึษา
ร.ร.อนุบาลสรุาษฎรธ์านี
รา้นอาหารกําปัน
รา้นอาหารเมา้สท์เูมา้ส์
สนง.พนืทกีารศกึษาฯ 11

องคก์ารโทรศพัท์
ททีาํการไปรษณยี์
สรุาษฎรธ์านี 
วดัธรรมบชูา

รถตุ๊กตุ๊ก
รถเเทก๊ซี

สรุาษฎรธ์านี-พนุพนิ
สรุาษฎรธ์านี-กทม.
นครศรฯี-สงขลา
สรุาษฎรธ์านี-นครศรฯี

18 นครศรธีรรมราช สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.นครศรธีรรมราช
(NT)

ถ.นครศรฯี - ทุ่งสง ต.ทา้ยสาํเภา
อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000
โทร. (075) 378660-1
       (075) 466147-8
       (02) 310-8000  ต่อ 
             70500,70501

อบต.ทา้ยสาํเภา รถประจาํทางสาย
นครศรฯี-ทุ่งสง
นครศรฯี-ม.ราม
นครศรฯี-พทัลุง

19 ตรงั สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ตรงั
(TG)

ถ.ตรงั - ปะเหลยีน ต.นาบนิ
อ.เมอืง  จ.ตรงั 92000
โทร. (075) 501164-5
Fax. (075) 501164

ตรงขา้มกบัโรงเรยีน
วเิชยีรมาตุ 3

รถประจาํทาง

20 สงขลา ร.ร.วรนารเีฉลมิ
(VC)

เลขท ี1 ถ.ปละทา่ อ.เมอืง
จ.สงขลา 90000
โทร. (074) 314415, 311258
Fax. (074) 312646

โรงแรมพาวลิเลยีม
สงขลาธานี
ศาลากลางจงัหวดัสงขลา
วดัสระเกษ

รถเมลโ์พธทิอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ระจาํทาง
สงขลา-หาดใหญ่
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CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

21 เพชรบรูณ์ สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.เพชรบรูณ์
(NSB)

เลขท ี6 ถ.เลยีงเมอืง ต.หล่มสกั
อ.หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
   0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax.  0-2310-8000 ต่อ 7153

อบต.ฝายนาแซง รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
รถโดยสารประจาํทาง
รถโดยสารขนาดเลก็

22 ปราจนีบรุี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ปราจนีบรุ ี
(PB)

บา้นแหลมหนิ ต.ไมเ้ดด็ อ.เมอืง
จ.ปราจนีบรุ ี25000
โทร. (037) 405658
0-2310-8000 ต่อ 70020,7021
Fax.02-3108732

ศาลากลางจงัหวดั
ปราจนีบรุี
สาํนักงานทดีนิจงัหวดั
(ศูนยร์าชการแหง่ใหม)่

รถประจาํทางสาย 2
มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

23 อุทยัธานี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.อุทยัธานี
(UT)

ถ.333 บา้นบางกุง้ ต.สะแกกรงั
อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 61000
โทร. 0-2310-8000 ต่อ 7038,7030-4  
  (056) 980657-9
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039

ศนูยร์ถฟอรด์อุทยัธานี รถประจาํทางสาย
อุทยัธานี-นครสวรรค์
รถประจาํทางสาย
อุทนัธานี-กรุงเทพฯ

24 อาํนาจเจรญิ สาขาวทิยาบรกิารฯ
จ.อาํนาจเจรญิ
(AM)

125 หมู ่3 ถ.ชยางกรู ต.ไกด่าํ 
อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ 37000
โทร.0-2310-8000 ต่อ 7040-1
(045) 523515-6)
 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

โรงเรยีนบ่อบโุปโล สายสหมติร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลงินกทา-อุบลฯ
รถเมลส์ายสขีาว
สาย 1 

25 ชมุพร ร.ร.สอาดเผดมิวทิยา
(SD)

196 ถ.พศิษิฐพ์ยาบาล อ.เมอืง
จ.ชุมพร 86000
โทร. (077) 511014
Fax. (045) 511995

โรงพยาบาลชุมพร
หอ้งสมดุประชาชน

รถเมลส์ายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

26 สโุขทยั สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.สโุขทยั
(SU)

ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง
จ.สโุขทยั 64210
โทร. (055) 615346 ต่อ 615348
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

กองกาํกบัการ 6 กอง
บงัคบัการฝึกพเิศษ
อบต.เมอืงเก่า

รถประจาํทางสาย
สโุขทยั-บา้นดา่น
ลานหอย
รถตาก-พษิณุโลก

27 ศรสีะเกษ สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.ศรสีะเกษ
(SK)

363 ม.3 ถ.เลยีงเมอืง ต.หนองไผ่
อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000
โทร. (045) 814651
ต่อ 101,102

สาํนักงานโยธาธกิาร
ศนูยว์จิยัพชืสวน

รถประจาํทางสาย
กรงุเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผา่นดา่นหน้า 
ร.ร.),รถสามลอ้

28 ลพบุรี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ลพบุรี
(SNR)

ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมอืง
จ.ลพบรุ ี15000
โทร. (036) 414053-4
Fax. (036) 414052

ตรงขา้มสาํนกังาน
ประถมศกึษา เขต 1 
ลพบรุ ี
ปัม ปตท. ป่าตาล 

รถประจาํทาง 

29 หนองบวัลําภู สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.หนองบวัลาํภู
(NB)

อุดร - เลย ต.นาคาํไฮ 
อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ู
39000
โทร. 061-0643990

องคก์ารบรกิารสว่นตําบล
นาคาํไฮ 

รถประจาํทาง

30 นครปฐม ร.ร.นายรอ้ยตาํรวจ
(PA)

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

สถานีตํารวจภธูร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวทิยาลยั

รถประจาํทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สมีว่ง)
รถตูพ้าตา้-สามพราน
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
แยกปากทางสามพราน
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31 ทุ่งสง วทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง
(TS)

119 ม.7 ต.หนองหงส ์อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรธีรรมราช 80110
โทร. (075)-302027
Fax. (075) 302028

ตรงขา้มศนูยก์ารศกึษา
การพฒันาชุมชน

รถเมลเ์เดง 

32 ชยัภมูิ ร.ร.จตัุรสัวทิยาคาร
(CK)

304 หมู ่12 บา้นโพธทิอง
ต.กุดนําใส อ.จตุัรสั
จ.ชยัภมู ิ36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงขา้มตลาดกลางขา้ว
และพชิไร ่จ.ชยัภมูิ
ปัมนํามนัดาวอสีาน
สะพานขา้มทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจาํทาง
รถ บขส.ชยัภมู-ิกทม.
ชุมแพ-หนองบวัลาํภ-ู
เลย-กทม. 
บขส.จตุรสั

33 สกลนคร ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล
(SKR)

74/26 ถ.ใสสวา่ง ต.ธาตุเชงิชมุ
อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000
โทร. (042) 713566 ต่อ 22

สนามมงิเมอืง 
โรงเรยีนเชงิชุมราฏร์
สถานีประมงนําจดื
สถานีตาํรวจภธูร อ.เมอืง

รถเมลเ์หลอืงรอบเมอืง
รถสองเเถวสขีาว ส.2
รถเหลอืงทกุสาย เป็น
เสน้ทางผา่นโรง
พยาบาลสกลนคร

34 บรุรีมัย์ สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.บรุรีมัย ์
(BR)

119 ม.4 บา้นโคกเขาน้อย
ถ.บรุรีมัย-์หว้ยราช ต.หว้ยราช
อ.หว้ยราช จ.บรุรีมัย ์31000
โทร. (044) 658052,(044) 
666595

ตรงกนัขา้มกบั อสมท. รถประจาํทาง

35 สระแกว้ ร.ร.เทศบาลบา้นกโิลสอง
(KL)

5/3 ถ.สุวรรณศร ต.อรญัประเทศ
อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้27120
โทร. (037) 231711

ชมุชนบา้นกโิลสอง
บงักะโลฉายสขุ

รถรบัจา้งสองแถว

36 กาญจนบุรี สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.กาญจนบุรี
(KN)

99/9 หมู่ 1 ถ.บอ่พลอย-อู่ทอง
ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย 
จ.กาญจนบรุ ี71160
โทร. (034) 581009, (034) 581090

พลอยสวยกอ่สรา้ง
บอ่พลอยคา้เหลก็

รถประจาํทาง

37 น่าน วทิยาลยัเทคนิคน่าน
(TN)

ถ.รอบกาํแพงเมอืงทศิตะวนัตก
อ.เมอืง จ.น่าน 55000
โทร. (054) 710962 ต่อ 302
Fax. (054) 710711
มอืถอื. 08-1716-5374

สถานีขนสง่น่าน
ศาลากลางจงัหวดัน่าน
สถานีตาํรวจภธูร จ.น่าน

รถประจาํทางสาย
น่าน-ทา่วงัผา-ปัว-
เชยีงกลาง-ทุ่งชา้ง-
เฉลมิพระเกยีรติ
สายน่าน-กรุงเทพฯ
สายน่าน-สา

38 อุตรดติถ์ ร.ร.อุตรดติถ์ดรณุี
(UN)

7/1 ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง
จ.อุตรดติถ ์53000
โทร. (055) 411105
Fax. (055) 413205

ศาลากลาง จ.อุตรดติถ์
ตรงขา้มจวนผูว่้าราชการ
จงัหวดัอุตรดติถ์

รถประจาํทางสาย
รอบเมอืง

39 พงังา สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.พงังา 
(RP)

หมู ่9 ต.ทา้ยเหมอืง อ.ทา้ยเหมอืง
จ.พงังา  82120
โทร. (076) 410927

วทิยาลยัการอาชพี
ทา้ยเหมอืง

รถมอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง
รถยนตส์ว่นบุคคล

40 เลย ร.ร.เทศบาล 5
บา้นหนองผกักา้ม
(TB) 

34 ถ.เลย - เชยีงคาน ต.กดุป่อง
อ.เมอืง จ.เลย 42000
โทร.(042) 812385

 ร.ร.มหาไถ่ศกึษา รถประจาํทาง 
เลย - ทา่ล ี, เลย - 
นาออ้, เลย - เชยีงคาน 
เลย - ปากชม

41 หาดใหญ่ วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่
(HT)
(ภาค1,2,ฤดรูอ้น)

7 ถ.กาญจนาวนิช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 212300

ตรงขา้ม Magic Museum รถประจาํทาง
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สถานทีตงัและหมายเลขโทรศพัท์

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปราจนีบรุ ี   หมู ่11  ตําบลไมเ้คด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ี25230 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 8 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(037) 218908 - 12, 0-2310-8000 ต่อ 70200, 70201

อุทยัธานี   บา้นบางกุง้ ตาํบลสระแกกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 61000 อยูห่่างจากตวัเมอืง 6 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(056) 980567-9, 0-2310-8000 ต่อ 70300, 70301 

นครศรธีรรมราช  ถนนศรธีรรมราช-ทุง่สง ตาํบลทา้ยสาํเภา อาํเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000

     โทรศพัท ์(075) 378660-1, (075) 466147-8, 0-2310-8000 ต่อ 70500, 70501

อํานาจเจรญิ   ศนูยร์าชการท ี2 (ดงสบีรุ)ี 125 หมู ่3 ถ.ชยางกรู ตาํบลไกค่าํ อาํเภอเมอืง จาํหวดัอํานาจเจรญิ 37000

     โทรศพัท ์ (045) 523515-6, 0-2310-8000 ต่อ 70400, 70401

แพร ่    สาธารณประโยชน์เดน่ยวง ตาํบลป่าแมต อาํเภอเมอืง จงัหวดัแพร ่54000 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 6.7 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(054) 520580, 0-2310-8000 ต่อ 70600, 70601

นครพนม   109 หมูท่ ี12 บา้นดา่นสาวคอย ตาํบลนาแก อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 48130

     โทรศพัท ์(042) 571409, (042) 530980-9, 0-2310-8000 ต่อ 70700, 70701

สโุขทยั    บา้นวงัวน ถนนสโุขทยั-ตาก ตําบลเมอืงเกา่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 64210 

     อยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 18 กโิลเมตรและห่างจากอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 4 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(055) 945112-4, 0-2310-8000 ต่อ 70900, 70901

ขอนแกน่   สาธารณประโยชน์รมิถนนบา้นไผ ่- มหาสารคาม กม.ท1ี9 (ถนนแจง้สนิท) บา้นโนนทอง 

     ตาํบลหนิตงั อําเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 40110 

     โทรศพัท ์(043) 274250-4, (043) 306106-7, 0-2310-8000 ต่อ 71000, 71001

ศรสีะเกษ   เลขท ี363 หมู ่3 ศนูยส์ง่เสรมิอาชพีทุง่ขมุทรพัย ์ถนนเลยีงเมอืง ตําบลหนองไผ ่

     อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 อยูห่า่งจากศาลากลางประจาํจงัหวดัประมาณ 6 กโิลเมตร 

     โทรศพัท ์(045) 826067-8, 0-2310-8000 ต่อ 71100, 71101

ตรงั     ถนนตรงั-ปะเหลยีน ตําบลนาบนิหลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 92000 หา่งทา่อากาศยานตรงั 4 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(075) 501199, (075) 501164-7, 0-2310-8000 ต่อ 71200, 71201

ลพบรุ ี    บา้นหวัเปียม ถนนพระปิยะ ตําบลป่าตาล อาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ี15000

     โทรศพัท ์(036) 414052-4, 0-2310-8000 ต่อ 71300, 71301

นครราชสมีา   139 ม.7 ถนนนครราชสมีา - โชคชยั ก.ม.ท ี22 ตําบลทา่อ่าง อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30190

     โทรศพัท ์(044) 249715, (044) 249900, (044) 756505 , 0-2310-8000 ต่อ 70800, 70801

หนองบวัลาํภ ู  ถนนอุดร-เลย ตําบลนาคาํไฮ อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู39000 

     โทรศพัท ์(042) 315952-9, 0-2310-8000 ต่อ 71700, 71701

ชยัภมู ิ    ถนนสรุนารายณ์ ตําบลโคกเรงิรมย ์อําเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ36160 

     ห่างตวัอาํเภอประมาณ 20 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(044) 056061-3, 0-2310-8000 ต่อ 71600, 71601

เพชรบรูณ์   หมูท่ ี6 ถนนเลยีงเมอืงหล่มสกั ตําบลฝายนาแซง อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110

     โทรศพัท ์(056) 718333-4, 0-2310-8000 ต่อ 71500, 71501

บรุรีมัย ์    เลขท ี119 หมู ่4 บา้นโคกเขาน้อย ถนนบรุรีมัย-์หว้ยราช ตาํบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับรุรีมัย ์31000

     โทรศพัท ์(044) 658052, (044) 666595 , 0-2310-8000 ต่อ 71400, 71401

เชยีงราย   ถนนศนูยร์าชการฝังหมนิ หมู ่6 ตําบลรมิกก อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57100 

     โทรศพัท ์(053) 152082, (053) 152050, (053) 602530, 0-2310-8000 ต่อ 71800, 71801
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กาญจนบรุ ี   99/9 หมู ่1 ถนนบอ่พลอย-อู่ทอง ตําบลบ่อพลอย อาํเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบุร ี71160

     โทรศพัท ์(034) 581009, (034) 581090, (034) 581923, 0-2310-8000 ต่อ 72100, 72101

เชยีงใหม ่   อาคารแมทธวิ (วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณชิยการลานนา) LCC

     98/12 หมูท่ ี2 ถนนโพธาราม ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300 

     โทรศพัท ์(053) 226330, Fax. (053) 226329, 0-2310-8000 ต่อ 72200, 72201

สรุนิทร ์    สาธารณประโยชน์ทาํเลเลยีงสตัวท์ุง่ละเอน็ หมู่ 2 บา้นสม้ป่อย ตําบลทา่สวา่ง อําเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร ์32000

     โทรศพัท ์(044) 558918-9, 0-2310-8000 ต่อ 72000, 72001

อุดรธานี    หมู ่2 ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธาน ี41370

     โทรศพัท ์(042) 219983-5, 0-2310-8000 ต่อ 71900, 71901

พงังา    หมู ่9 ตําบลทา้ยเหมอืง อาํเภอทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120

     โทรศพัท ์(076) 428400, (076) 410927, Fax. (076) 428419, 08-9078-6381, 0-2310-8000 ตอ่ 72400, 72401

สงขลา    หมู ่6 ถนนทุง่ควนจนี ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 90110

     โทรศพัท ์(074) 251333 FAX (074) 251888, 0-2310-8000 ต่อ 72300, 72301

ศนูยบ์ริการนักศึกษาพิการ

( Disability Support Services Center : DSS Center )
   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดโอกาสทางการศกึษาสาํหรบัผูพ้กิารเขา้ศกึษาในคณะและสาขาวชิาต่าง ๆ ได ้
ตามศกัยภาพของตนเองและความพรอ้มในการจดัการศกึษาของเเต่ละคณะและสาขาวชิา ตามประกาศมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง เรอืง การรบัสมคัรนกัศกึษาพกิารเขา้เป็นนกัศกึษาใหมร่ะดบัปรญิญาตร ีโดยมกีารบรกิารทางการศกึษา
สาํหรบันกัศกึษาพกิาร ดงันี 
   1. การใหค้าํปรกึษา การเลอืกสาขาวชิา การวางแผนการเรยีนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร
   2. เงนิอุดหนุนทางการศกึษาสาํหรบันกัศกึษาพกิารระดบัปรญิญาตร ีเป็น ปริญญาตรใีบเเรก เทา่นนั 
      โดยมคีณุสมบตัแิละหลกัฐานทแีสดงการรบัรองความพกิาร คอื
     - บตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
     - ไมเ่คยไดร้บัการอุดหนุนทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษา
        สาํหรบัคนพกิารในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรมีาก่อน 
   3. สอืการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร เช่น ตําราเรยีน VCD/MP3, บนัทกึเสยีงคาํบรรยายของ
อาจารย,์ วดิโีอคาํบรรยายยอ้นหลงั, ตาํราเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-book), หนงัสอืเสยีงอเิลก็ทรอนิกส ์(e-audiobook)  
e-learning, cyber classroom, การสอบไลด่ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส,์ (e-testing) 
   ผูพ้กิารสามารถขอรบัคาํปรกึษาเพอืรบัขอ้มลูทจีาํเป็นก่อนตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษา หรอืขอรบัเงนิอุดหนุน
การศกึษาไดทุ้กสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิมีหาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัร หรอื ทศีูนยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร 
งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชนั 1 โทร.02-310-8306 
โทรสาร. 02-310-8306  e-mail : rudss8306@gmail.com  เวบ็ไซต ์http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

บริการประกนัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทาํขอ้ตกลงร่วมมอืกบับรษิทักรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  จดัทาํประกนัภยั

อุบตัเิหตุสว่นบคุคลใหแ้ก่อาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หน้าท ีลกูจา้งมหาวทิยาลยั และนกัศกึษา ทกุระดบั และทุกชนัปี

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คุม้ครองครอบคลุมอุบตัภิยัต่าง ๆ ตลอด 24 ชวัโมง โดยมรีายละเอยีดดงันี 

  1. อาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หน้าท ีและลกูจา้งของมหาวทิยาลยั

   อตัราคา่เบยีประกนัภยั      280บาท/ปี (สาํหรบัอาย ุ16 - 70 ปี)

  2. นกัศกึษา 

   อตัราคา่เบยีประกนักยั      200 บาท/ปี/คน (สาํหรบัอาย ุ16- 60 ปี)

   อตัราคา่เบยีประกนักยั      300 บาท/ปี/คน (สาํหรบัอาย ุ61 - 70 ปี)
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ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ 
  1) การเสียชีวิต สญูเสยีอวยัวะ สายตา      150,000  บาท
   ทพุพลภาพถาวรสนิเชงิ (อ.บ.1)
   - การถูกฆาตกรรม หรอืลอบทาํรา้ยรา่งกาย    150,000  บาท
   - การขบัข ีหรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์(เสยีชวีติ)  150,000  บาท
  2) การรกัษาพยาบาลต่ออุบตัเิหตุแต่ละครงั        10,000  บาท

  การใช้สิทธิประโยชน์
  1) ผูเ้อาประกนัสามารถใชบ้ตัรประกนัภยัอุบตัเิหตุ (PA-CARD) ควบคู่กบับตัรประจาํตวัประชาชน หรอื
บตัรขา้ราชการ เขา้รกัษาพยาบาลในกรณทีไีดร้บัอุบตัเิหตุตามสถานพยาบาลในเครอืทวัประเทศทเีขา้รว่มโครงการ
กบับรษิทักรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
  2) กรณทีไีมส่ามารถเขา้รบัการรกัษาตามรายชอืสถานพยาบาลทรีะบ ุผูป้ระกนัภยัสามารถเขา้รบัการรกัษา 
ในสถานพยาบาลอนื ๆ โดยใหส้าํรองคา่ใชจ้า่ยลว่งหน้าและรวบรวมเอกสารมาเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน์กบัทางบรษิทัฯ 
โดยผา่นทางมหาวทิยาลยั โดยใชเ้อกสารดงัน ี 
 - ใบเสรจ็รบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล (ฉบบัจรงิ) - ใบรบัรองเเพทย ์     - ใบเเจง้ความ (ถา้ม)ี  
 - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน     - สาํเนาบตัรประกนั (PA-CARD) - สาํเนาสมดุบญัชธีนาคาร 

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมหรอืสมคัรทาํประกนัภยัอบุติัเหตไุด้ที 
 กองกิจการนักศกึษา อาคารกิจกรรมนักศกึษา ชนั 2             (สมคัรโดยสเเกน QR-CODE) 
 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก โทร. 02-310-8076 
 * ทา่นจะไดร้บัอเีมลย์นืยนัการชาํระเบยีประกนัภยั ภายใน 1 วนัทาํการ 
 * ตดิต่อขอรบับตัรประกนัภยัอุบตัเิหตุไดท้กีองกจิการนกัศกึษา ชนั 2 
    หลงัจากชาํระเบยีค่าประกนัภยั 30 วนัทาํการ

สมคัรทางไปรษณีย ์  
 ผูส้นใจสมคัรทางไปรษณยี ์สง่ธนาณตัคิา่เบยีประกนัภยัฯ สงัจา่ยในนาม “หวัหน้างานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา”
 ขนึเงนิ ตู ้ปณฝ.รามคาํแหง 10241 
หลกัฐาน 
 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 1 ฉบบั
 2. สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคลา่สุด พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง 1 ฉบบั
 3. ซองเปล่าตดิเเสตมป์ 3 บาท จา่หน้าซองถงึตนเอง (สาํหรบัสง่บตัรประกนัฯ)
 ส่งมาที : งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ  
  กรงุเทพมหานคร 10240 

หลกัเกณฑก์ารออกหนังสือรบัรองการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
  ตามมต ิทปม. ครงัท ี47/2540 วาระท ี5.7 เมอืวนัท ี3 ธนัวาคม 2540 กําหนดหลกัเกณฑส์าํหรบันกัศกึษา
ต่างชาต ิทสีมคัรเขา้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงและประสงคจ์ะขอใบรบัรองการเป็นนกัศกึษา เพอืต่อวซ่ีา
ทสีาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง ดงันี
  1.  นกัศกึษา Pre-Degree  มหาวทิยาลยัจะไมอ่อกหนงัสอืรบัรองต่อวซ่ีาให้
  2. มหาวทิยาลยัจะออกหนงัสอืรบัรองเพอืต่อวซ่ีาใหใ้นกรณ ีดงัต่อไปนี
       2.1 นกัศกึษาใหมช่นัปีท ี1 จะออกหนงัสอืรบัรองให ้1 ภาคการศกึษา โดยไมต่อ้งมผีลการสอบ แต่ตอ้ง
    ลงทะเบยีนเรยีนครบ 22 หน่วยกติ สว่นภาค 2 จะตอ้งมผีลการสอบไดไ้มน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ
       2.2 นกัศกึษาทมีสีถานภาพตงัแต่ชนัปีท ี2 เป็นตน้ไป จะออกหนงัสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูท้มีผีลการ
        สอบไลไ่ดห้น่วยกติสะสมภาคเรยีนละไมน้่อยกว่า 9 หน่วยกติ เทา่นนั
  3.  มหาวทิยาลยัจะออกหนงัสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูม้ ีVISA ประเภท NON-IMMIGRANT เท่านัน
           นกัศกึษาต่างชาตจิะตอ้งไปดาํเนินการทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทนีกัศกึษาสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหม่
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ข้อปฏิบติัในการขอขนึทะเบยีนบณัฑิตและการขอใบรบัรองสภาฯ

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนภมิูภาค

  เมอืนกัศกึษาตรวจสอบว่าไดส้ะสมหน่วยกติครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะทนีักศกึษาสงักดัอยู ่ เพอืเสนอชอืใหส้ภา

มหาวทิยาลยัอนุมตัเิป็นผูส้าํเรจ็การศกึษา  หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชอืแลว้ (ตรวจรายชอืไดท้ ีhttp://approve.ru.ac.th)  

  ใหน้กัศกึษา กรอกแบบยนืคาํขอหนังสือสาํคญัใบรบัรองสภาฯและขึนทะเบยีนปริญญา (ภมิูภาค) (อยูใ่นระเบยีบการ

สมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหมส่่วนภูมภิาค)  ถา้ไมม่แีบบยนืคาํขอตดิต่อขอรบัใบคาํขอไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ  23 แหง่ จงัหวดัใดกไ็ด้

จดัสง่พรอ้มหลกัฐาน ดงันี

  1. ธนาณตั ิราคา 1,100.- บาท (คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ 1,000.- บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 100.- บาท, ค่าซองและค่าจดัสง่ลง

ทะเบยีนทางไปรษณยี ์50.- บาท) สงัจา่ย หวัหน้าฝ่ายประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญัหรอืสง่ซองขนาด A4 ตดิแสตมป์ 37.- บาท 

จา่หน้าซองถงึตนเอง

  2. รปูถ่ายหน้าตรง ส ีสวมครยุปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงแถบสใีหถู้กตอ้งตามคณะทจีบ ขนาด 2 นิว  

จาํนวน 2 รปู (ไมใ่ชร้ปูโพลาลอยด ์หรอืรปูท ีScan ดว้ยเครอืงคอมพวิเตอร)์  และถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

  

ลกัษณะรปูถ่ายทีถกูต้อง คอื

  ภาพถ่ายหน้าตรง ไวผ้มทรงสภุาพ นกัศกึษาหญงิผมยาวไมใ่หป้ลอ่ยผมปรกหน้าหรอืประบา่  นกัศกึษาชายตดัผมสนั เปิดเหน็

ใบห ูไมป่ระดบัทรงผม ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาดาํ ไมใ่สต่่างห ู พระภกิษุสงฆใ์ชร้ปูถ่ายทคีรองจวีรแบบห่มคลุม

ตวัอยา่งรปูถ่ายทีถกูต้อง

  3.  บตัรประจาํตวันกัศกึษา

   - ถ่ายสาํเนาทงัดา้นหน้า  และดา้นหลงัพรอ้มรบัรองสาํเนาดว้ย  จาํนวน 1 ฉบบั

 

  ส่งมาที
      หวัหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสาํคญั

      สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

      หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240

  ข้อควรปฏิบติัและระวงั ใบรบัรองสภาฯ เป็นหลกัฐานทางการศกึษา ซงึนกัศกึษาสามารถนําไปใชใ้นการ

สมคัรงานศกึษาต่อ ฯลฯ และมหาวทิยาลยัจะออกใหเ้พยีง 1 ฉบบัเทา่นนั นกัศกึษาจงึควรเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอยา่งด ีอยา่ใหช้าํรดุ สญูหาย 

ก่อนนําไปใชต้อ้งลงชอืผูส้าํเรจ็การศกึษาในตน้ฉบบัจรงิกอ่นจงึจะถอืวา่สมบรูณ์

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที  หน่วยบรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ ฝ่ายประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญั 

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4871
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ขนัตอนการติดต่อขอรบัปริญญาบตัรสาํหรบับณัฑิตทีไม่เขา้พิธีพระราชทานปริญญาบตัร
สาํหรบับณัฑิตทีไม่สามารถเขา้พิธีพระราชทานปริญญาบตัร สามารถติดต่อรบัปริญญาบตัรได้ 3 กรณี

กรณีที 1 การติดต่อขอรบัปริญญาบตัรด้วยตนเอง

เตรยีมเอกสารดงันี

 1.1  บตัรประจาํตวัประชาชน

 1.2  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภา ฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

กรณีที 2 การมอบอาํนาจให้บคุคลอืนมาดาํเนินการรบัปริญญาบตัรแทน

เตรยีมเอกสารดงันี

 2.1  หนงัสอืมอบอํานาจ (หนงัสอืมอบอํานาจทวัไปสามารถ Download ไดท้าง www.regis.ru.ac.th)

 2.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจ

 2.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจดาํเนินการแทน

 2.4  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภาฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

กรณีที 3 การจดัส่งปริญญาบตัรทางไปรษณีย์

 3.1  กรณีบณัฑิตส่วนกลาง  เตรียมเอกสารดงันี

  3.1.1  ยนืแบบแสดงความจาํนงใหจ้ดัสง่ปรญิญาบตัร

  3.1.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

  3.1.3  ใบเสรจ็ค่าขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภา หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

  3.1.4  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42.- บาท และจา่หน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน

 3.2  กรณีบณัฑิตส่วนภมิูภาค  เตรียมเอกสารดงันี

  3.2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

  3.2.2  ใบเสรจ็ค่าขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภา หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

  3.2.3  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42.- บาท และจา่หน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน

  3.2.4  นําเอกสารดงักลา่ว ใสซ่องส่งไปรษณยี์

   ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ  02-310-8604,02-310-8000 ตอ่ 4817

ติดต่อขอรบัปริญญาบตัรที อาคาร สวป. ชนั 1 ช่อง 6 หน่วยปริญญาบตัรและตรวจสอบวฒิุบตัร ม.ร.

                                              ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิมเติม  02-310-8604, 02-310-8000 ต่อ 4817 

จ่าหน้าซองถงึ หวัหน้าฝ่ายประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญั

    หน่วยปรญิญาบตัรและตรวจสอบวฒุบิตัร ม.ร.  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

                           อาคาร สวป. ชนั 1 ชอ่ง 6

                           หวัหมาก  บางกะปิ

                           กรงุเทพ ฯ  10240
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 คาํชีแจงระเบยีบการขอใบรบัรองผลการศึกษา ( Transcript ) ทางไปรษณีย ์ 

     ประเภทไม่สาํเรจ็การศึกษา และ สาํเรจ็การศึกษา ปฏิบติัดงันี
  1.  แจง้ขอ้มลูสว่นตวั คาํนําหน้านาม ชอื-นามสกลุ วนั/เดอืน/ปีเกดิ รหสัประจาํตวั คณะทศีกึษา วชิาเอก วชิาโท 

จาํนวนใบรบัรองทตีอ้งการ กรณขีอแบบไมส่าํเรจ็การศกึษา แจง้สาเหตทุขีอเพอืนําไปใชป้ระโยชน์อะไร เช่น สมคัรงาน, 

ศกึษาต่อ, ขอทุน และทอียูปั่จจบุนัทตีอ้งการใหส้ง่เอกสาร หมายเลขโทรศพัทส์าํหรบัตดิตอ่กรณทีมีปัีญหา

  2.  สง่ธนาณตัสิงัจา่ย “หวัหน้าฝ่ายประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญั” 

       2.1 คา่ธรรมเนียม

    2.1.1 คา่ธรรมเนียม ชุดละ   50.- บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบไมส่าํเรจ็การศกึษา

        2.1.2 คา่ธรรมเนียม ชุดละ  100.- บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบสาํเรจ็การศกึษา

        2.1.3 ใบรบัรองสภามหาวทิยาลยั ฉบบัละ  100.- บาท

   2.2 คา่จดัสง่เอกสาร จาํนวน 50.- บาท 

  3.  จา่หน้าซองถงึผูร้บัดงันี

       หวัหน้าฝ่ายประมวลผลการศกึษาและหนังสอืสาํคญั

       สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

       มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

        โทร. 0-2310-8603 ,02-310-8000 ต่อ 4814,4816


