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ขันตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (www.iregis2.ru.ac.th)
คําแนะนํา ผู้สมัครจะต้องเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ ตรงกับความเป็ นจริง
ทุกประการ หากไม่ เป็ นความจริ งเพียงข้ อใดข้ อหนึง หรื อหลักฐานใดทีใช้ สมัครไม่ ถูกต้ องตามข้ อบังคับ
โดยทีมหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็ นนักศึกษาแล้ ว ให้ มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่ คืนเงินทีได้ ชําระไว้แล้ วทังสิน รวมทังผลสอบทีผ่ านมาถือเป็ น
เสี ยเปล่ า มหาวิทยาลัยจะไม่ นับรวมเป็ นหน่ วยกิตสะสมให้
ขันตอนที 1
ขันตอนที 2
ขันตอนที 3

เปิ ด www.iregis2.ru.ac.th เพือเข้าสู่ ระบบการรั บสมัครทางอินเทอร์ เน็ต โดยเลือกคณะ/สาขา และประเภท
การสมัครพร้ อมกรอกข้อมูลการสมัครเบืองต้น
ลงทะเบียนวิชาเรี ยน โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรี ยนตามคณะ/สาขา ทีสมัครเรี ยน เมือลงทะเบียนเรี ยบร้อยจะได้รับ
Username และ Password เพือใช้ในการเข้าสู่ ระบบ สําหรับตรวจสอบสถานะการสมัครเรี ยน
เมือได้รับ Username และ Password ในขันตอนที 2 เรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ มัครต้องเข้าไปกรอกประวัตสิ ่ วนตัวและ
ข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้ อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารการสมัครทีจะต้ องอัพโหลด ประกอบด้ วย (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
1. รู ปถ่ายสี (สวมชุดสุ ภาพ เสือคอปก) ขนาด 1.5 นิ ว หรื อ 2 นิ ว
2. สําเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายสําเนาด้านหน้า-ด้านหลัง
2.1 กรณี เปลียนชือ - นามสกุล ให้แนบสําเนาใบเปลียนชือ - นามสกุล หรื อทะเบียนสมรส หรื อ
ทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
2.2 กรณีใช้ วุฒิต่างประเทศสมัครเรี ยน
2.2.1 ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้ (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
2.2.2 สําเนาหนังสื อเดินทาง (passport) พร้ อมใบแปลเป็ นภาษาไทย
2.2.3 สําเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาเป็ นภาษาอืน)
เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
2.2.4 สําเนาใบเทียบระดับความรู ้ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
 วุฒิระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าขึนไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู ้
ทีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู ้ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู ้ วฒ
ุ ิการศึกษา
ต่างประเทศ
 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู ้
ทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
*** ทังนีให้ ดําเนินการติดต่ อขอเทียบระดับความรู้ ให้ เรี ยบร้ อยก่ อนการสมัครเรี ยน
2.2.5 แบบยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
2.2.6 แบบทีอยูส่ ถานศึกษาเดิม (School Address)
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2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรอืนทีหน่วยงานราชการออกให้
(กรณี ใช้คาํ นําหน้านามเป็ น ยศ ให้แนบสําเนาบัตรข้าราชการหรื อคําสังแต่งตังทีเป็ น ยศ ปัจจุบนั )
2.4 กรณี เป็ นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสําเนาใบสุ ทธิ หน้า 2,3,4,5 หรื อในกรณี ทไม่
ี มีใบสุ ทธิ ให้แนบใบรับรอง
การอุปสมบทแทน
2.5 หลักฐานการชําระเงิน

*** กรณีทสมั
ี ครเรียนแบบเทียบโอนหน่ วยกิต ต้องรอให้ คณะอนุมัตกิ ารเทียบโอนภายใน 3 วัน
ทําการ แล้ วจึงจะสามารถชําระเงินได้
ขันตอนที 4

การชําระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งการศึกษา
วิธีการชําระเงิน : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรี ยน 4 วิธี ดังนี
วิธีที 1 การชําระเงินโดยผ่ านระบบการสแกน QR CODE (ทุกธนาคาร)
(ผูส้ มัครต้อง Capture หน้าจอทีชําระเงินเรี ยบร้อยแล้วเก็บไว้เป็ นหลักฐานการชําระเงิน)
วิธีที 2 การชําระเงินโดยผ่ านเคาน์ เตอร์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผูส้ มัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ ม10 บาท)
วิธีที 3 การชําระเงินโดยใช้ บัตรเครดิตของผู้สมัครหรื อผู้ปกครอง (ผูส้ มัครจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
ธนาคารเพิ มตามอัตราของบัตรเครดิต)
วิธีที 4 การชําระเงินโดยผ่ านเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส (Counter Service) 7-11 ทุกสาขา
*** โดยผู้สมัครจะต้ องชําระเงินภายใน 3 วันทําการ นับจากวันทีลงทะเบียนเรี ยนไว้

ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ว
ผูส้ มัครจะต้องส่ งเอกสารการสมัคร มาทางไปรษณียไ์ ทย หรื อบริ ษทั ขนส่ งของเอกชน
กรณีจัดส่ งทางไปรษณีย์
ถึง “หัวหน้าฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา”
สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตู ้ ปณ. 1003 ปณฝ. รามคําแหง กรุ งเทพ ฯ 10241
กรณีจัดส่ ง บริ ษัท ขนส่ งเอกชน
ถึง “หัวหน้าฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา”
สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. ชัน 3) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร 02-3108623
(โดยผูส้ มัครจะต้องส่ งเอกสารทางไปรษณี ยภ์ ายใน 5 วันทําการ นับจากตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อย)
ประกอบด้วย 1. ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้ อมติดรู ปถ่ายสี (สวมชุดสุ ภาพ) ขนาด 1.5 นิ ว หรื อ
2 นิ ว พร้ อมลงชือผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาวุฒิการศึกษาถ่ายสําเนาด้านหน้า – ด้านหลัง จํานวน 2 ฉบับ
2.1 กรณีเปลียนชือ - นามสกุล ให้แนบสําเนาใบเปลียนชือ - นามสกุล หรื อทะเบียนสมรส หรื อ
ทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย จํานวน 2 ฉบับ
2.2 กรณีใช้ วุฒิต่างประเทศสมัครเรี ยน
2.2.1 ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้ (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
2.2.2 สําเนาหนังสื อเดินทาง (passport) พร้ อมใบแปลเป็ นภาษาไทย
ขันตอนที 5
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2.2.3 สําเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (กรณี วฒ
ุ ิการศึกษาเป็ นภาษาอืน)จํานวน 2 ฉบับ
เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
2.2.4 สําเนาใบเทียบระดับความรู ้ 2 ฉบับ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
 วุฒิระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าขึนไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู ้
ทีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู ้ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู ้ วฒ
ุ ิการศึกษาต่างประเทศ
 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู ้ ทีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ

*** ทังนีให้ ดําเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ให้ เรียบร้ อยก่อนการสมัครเรียน
2.2.5 แบบยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
2.2.6 แบบทีอยูส่ ถานศึกษาเดิม (School Address)

2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรอืนทีหน่วยงานราชการออกให้ จํานวน 1 ฉบับ
(กรณี ใช้คาํ นําหน้านามเป็ น ยศ ให้แนบสําเนาบัตรข้าราชการหรื อคําสังแต่งตังทีเป็ น ยศ ปัจจุบนั )
กรณีเป็ นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสําเนาใบสุ ทธิ หน้า 2,3,4,5 หรื อในกรณี ทีไม่มีใบสุ ทธิ ให้แนบ
ใบรับรองการอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบับ
2.5 หลักฐานการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ
2.6 ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีสมัคร PRE-DEGREE ไม่ ต้องใช้ )

2.4

***สํ าเนาเอกสารทุกฉบับให้ ลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ องและขนาด A4 เท่ านัน
ขันตอนที 6

เมือผูส้ มัครมีสถานะเป็ นนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ว ให้ดาํ เนินการ ดังนี
1. ให้พิมพ์ใบเสร็ จลงทะเบียนเรี ยน ในหน้าสถานะการสมัคร www.iregis2.ru.ac.th
(โดยใช้ Username และ Password ทีได้รับใน ขันตอนที 2) และ
2. ให้สมัครใช้ระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ที https://beta-e-service.ru.ac.th
(สําหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา หรื อพิมพ์ใบเสร็ จลงทะเบียนเรี ยน)
3. ตรวจสอบรายชือรับบัตรประจําตัวนักศึกษา จาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard
ประมาณ 60 วัน (ทําการ) หลังจากได้รับรหัสประจําตัวนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ว
ติดต่อขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ที ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
สถานทีตัง อาคาร สวป.ชัน 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ โทร 02-719-1250-3
วันทําการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ ) เวลา 08.30 - 15.30 น.
(ปิ ดทําการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เอกสารทีใช้ ในการรั บบัตรประจําตัวนักศึกษา (ห้ ามรั บแทนทุกกรณี)
1. บัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริ ง (ทีไม่หมดอายุ) พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2. หลักฐานการลงทะเบียนเรี ยน (ใบเสร็ จรับเงิน)
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ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะการสมัคร

นางสาวสุ ดสวย รักราม

รหัสประจําตัวนักศึกษา
6301000010

พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
ใบเสร็ จลงทะเบียนเรี ยนตัวจริง สามารถพิมพ์
ได้เพียงครังเดียวเท่านัน

ใบเสร็จลงทะเบียนเรี ยน(ตัวจริ ง)
ใบเสร็จลงทะเบียนเรี ยน(สําเนา)

ตรวจสอบรายชือเพือรับบัตรประจําตัวนักศึกษา

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

เมื่อไดรับใบเสร็จลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษาสมัครเขาใชระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
https://beta-e-service.ru.ac.th/

