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ปฏิทินการศกึษาส่วนภูมิภาค 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

พ.  1  มี.ค. 2560        ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา 
ศ. 10  มี.ค. 2560 – ศ. 14 เม.ย. 2560      ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์                 
อ. 18 เม.ย. 2560 – พ. 26 เม.ย. 2560      ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET                                                   
ส. 29 เม.ย. 2560 – จ.  1  พ.ค. 2560     ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ                    
พฤ. 4 พ.ค. 2560 – พ. 31 พ.ค. 2560            เทปบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม                                                     
ส. 10  มิ.ย. 2560 – อา.11 มิ.ย. 2560       
ส. 17  มิ.ย. 2560 – อา.18 มิ.ย. 2560    
จ. 19  มิ.ย. 2560    วันสําเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน 
 

กระบวนวิชาที่มีบรรยายในชั้นเรียน 
ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2559 

ACC1101 ACC1102 ACC2134 ECO1003  
 

ECO1101 ENG1001 
 

ENG1002 

ENG2001 
 

ENG2002 FIN2101 
 

HIS1003 INT1004 LAW1001 
 

LAW1002 
 

LAW1003 
 

LAW1004 
 

LAW2001 
 

LAW2002 
 

LAW2004 
 

LAW2006 
 

LAW2010 
 

LAW2013 
 

LAW3001 
 

LAW3003 
 

LAW3006 
 

LAW3007 
 

LAW3010 
 

LAW3011 
 

LAW3012 
 

LAW4003 
 

LAW4004 
 

LAW4007 
 

MCS1100  
 

MGT2101 MGT2202 

MTH1003 
 

PHI1003 POL1100 POL1101 POL2103 POL2200 
 

POL2300 
 

POL2301 
 

POL3300 
 

POL3301 PSY1001 SCI1003 SOC1003 STA2016 
 

THA1003 
 

      

 
 

**นักศึกษาสามารถแจ้งย้ายศูนย์สอบก่อนการสอบไล่ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ การย้ายศนูย์สอบใน
ระหว่างการสอบนักศึกษาอาจเสียสิทธิ์ในการเขา้สอบ เนื่องจากศนูย์สอบที่ย้ายไปสอบ ไม่ได้จัดสอบ
กระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องการสอบ 

 
 

      วันสอบไล่  ภาคฤดูร้อน/2559         
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                                    แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)                                   หน้า 1 

                                   ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์) 
                                                                          สําหรับเจ้าหน้าที่ B...............C..................... 
| ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา................. 
|  

 รหัสศูนย์สอบ                 จังหวัด.................................. 
| 

| ชื่อ – สกุล.........................................................รหัสประจําตัว   
| 

|        ขอจบการศึกษาในภาคนี้  ( ให้กาเคร่ืองหมาย X ) 
| 

| กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ติดแถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) ลงในช่องที่กําหนด และระบุจํานวน 
| หน่วยกิตให้ครบทุกกระบวนวิชา  
| 1.                                       2.                                       3. 
|                                         
|                              
|              ...................หน่วยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
| 
|4.                                        5.                                       6. 
| 
| 
|               ...................หน่วยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
|  
|7.                                        8.                                       9. 
| 
| 
|               ...................หน่วยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
|  
|10.                                     11.                                     12. 
| 
|   
|               ...................หน่วยกิต                     …..............หน่วยกิต                  ……..............หน่วยกิต 
|                                                                             
|                                                                           รวม..............วชิา.....................หน่วยกิต    

* ตัดตามรอยปรุ 
ม.ร.34                                                                                                        พลิก                     
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การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  (ภาคฤดูร้อน)                                                   หน้า 2    

                                                                                                                                 
1.  ค่าลงทะเบียนเรียน..........หน่วยกิต    X   50  บาท      =    ……………………….บาท 
2.  ค่าบํารุง ภาคฤดูร้อน รหัส 57 - 58    = 200 บาท      =    ….……………………บาท 
         รหัส 51 – 56 และ predegree  = 100 บาท      =    ………………………..บาท 
3.  ค่าธรรมเนียมการสอบ...............วิชา   X   60  บาท      =    ….………………….…บาท 
4.  ค่ารักษาสถานภาพ..........ภาค   ภาคละ  150  บาท      =    ……………………..…บาท 
      (กรณี ภาค 1, 2 ที่ผ่านมาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน) 
                                                        รวมทั้งสิ้น   =    …………………….…..บาท 
* นักศึกษาทุกคนต้องชําระเงินรายการท่ี 1, 2, 3 
* หากนักศึกษาชําระเงินไม่ครบ จะตัดวิชาสุดท้ายตามลําดับ 
 

สถานที่ติดต่อ    ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อสะดวก 
ชื่อ –สกุล   ........................................................................................................................... 
บ้านเลขที่  .................................................................หมู่ที่................................................... 
ถนน  ………………………...............................................ซอย................................................... 
ตําบล………………………………………………………………....อําเภอ................................................ 
จังหวัด…………………………...........................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................ 
 
เอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ต้องส่งทางไปรษณีย์  มีดังนี ้
1.  แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค (ม.ร.34)  กรอกข้อความสมบูรณ์และถูกต้อง  
2.  ไปรษณีย์ธนาณัติค่าลงทะเบียนเรียน  สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3.  ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองให้ชัดเจน สําหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา 
 
**  นําเอกสารทั้ง 3 อย่าง ข้างต้น ใส่ซองจดหมาย ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึง 
  ผู้อํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ตู้ ป.ณ.1028  ปณฝ.รามคําแหง 
 กรุงเทพฯ 10241                                                                                           

 นักศึกษาต้องแจ้งทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ โดยโหลดแบบฟอร์มจากเว็ปไซด์ 
ของมหาวิทยาลัย หรือ เขียนรายละเอียด พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา ส่งที่ ตู้ป.ณ.1028 
ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241  
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ข้อปฏบิัตใินการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2559 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักศกึษา 
ควรปฏิบัติดังน้ี 

1. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
1.1  ศ. 10 มี.ค.60  – ศ. 14 เม.ย.60 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  
1.2  อ. 18 เม.ย.60 – พ. 26 เม.ย.60   ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET  
1.3  ส. 29 เม.ย.60 – จ.  1  พ.ค.60    ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง 

2.  กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร 
เข้าศึกษา โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ําซ้อนกัน (รหัสวิชาต้องเป็น 7 หลัก) 

3.  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต  ส่วนในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ 
ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ําซ้อน โดยไม่ต้อง
เขียนคําร้อง 

4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดังน้ี         
4.1 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 
4.2 สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค 
4.3 บัตรประจาํตัวนักศึกษา 

 5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ มีเอกสารดังน้ี 
     5.1 แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ตัดจากหน้า 3 และ 4) กรอกรายละเอียด ครบถ้วน 
ชัดเจน ทั้ง 2 หน้า และติดแถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) ทีล่งทะเบียนเรียน ลงในช่องที่กําหนด ระบุจํานวน
หน่วยกิต ทุกกระบวนวิชา 
     5.2 ไปรษณีย์ธนาณัติจํานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน หากชําระไม่ครบจะถูกตัดกระบวนวิชา
สุดท้ายขึ้นไปตามลําดับ 
     5.3 ซองเปล่าติดแสตมป์ “จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง” ให้ละเอียดชัดเจน สําหรับส่งใบเสร็จรับเงิน
การลงทะเบียนเรียนให้นักศกึษา 
 6.  นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนทาง INTERNET ให้อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนทาง 
เว็ปไซด์ www.iregis2.ru.ac.th/ 
 

 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค  
              มีจําหนา่ยที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง  

 นักศึกษาสามารถพิมพ์แถบรหัสกระบวนวิชา (Barcode) จากเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย 
www.fis.ru.ac.th/misservice 

 
 
 
 
 



6 
วันเวลาสอบ คณะนิติศาสตร์ สําหรับนักศึกษารหัส 5201...-  5901...  

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559         
    

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 
 

 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ENG1002(3)  LIS1003(1)  LAW2008(2)  LAW3001(3) LAW4004(3)  
LAW4008(2)                          

  
13.00-15.30 

LAW2004(3) LAW2007(3)  LAW3005(3) LAW3008(3) LAW4003(3)      
LAW4006(3) PSY1001(3)   THA1003(3) 
               

 
อา.11 มิ.ย.2560 

09.00-11.30 HIS1001(3)   LAW1001(2)  LAW1003(3) LAW2003(3) LAW2011(2) 
LAW3002(2) LAW4001(2)  

 13.00-15.30 BIO2202(3)   LAW2001(3) *LAW2032(3) LAW3003(3) LAW3009(3) 
LAW4010(2) POL1100(3)  
 

 
ส.17 มิ.ย.2560   

09.00-11.30 LAW2002(3)  LAW3004(2)  LAW3012(3)  LAW3038(3)  LAW4009(2)   

  
13.00-15.30 

LAW2009(2)  LAW2010(2)  LAW3010(2)  LAW3033(3)  SCI1003(3)  
THA1001(3)           
 

 
อา.18 มิ.ย.2560  

09.00-11.30 LAW1002(2)  LAW2005(2)  LAW2006(3)  LAW2012(2)  LAW3011(2)  
LAW4005(2)  SOC1003(3)   
    

  
13.00-15.30 

ENG1001(3)   LAW2013(2)  LAW3006(3)  LAW3007(3)  LAW4002(2)  
LAW4007(2)  RAM1000(0) 
 

 
วิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกวิชาท่ีเปิดให้มีการเรียนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ จํานวน 6 หน่วยกิต 
-  ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษา 
   ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน 
-  วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย กําหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นบัหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
   แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะสําเร็จการศึกษา 
*  ให้นักศึกษาใช้กระบวนวิชา LAW2032 แทน LAW3041 
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วันเวลาสอบ คณะบริหารธุรกิจ สําหรับนักศึกษารหัส 5202.. – 5902.. 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559 
วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 

 
 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ACC2134(3)   APR2101(3)   ENG1002(3)   LIS1001(2)*  LIS1003(1)** 
MGT3402(3)  MGT3408(3)  MGT4207(3) 

  
13.00-15.30 

MGT2101(3)  MGT2102(3)  MGT3102(3)  MGT3409(3)  MGT4206(3) 
PSY1001(3)   THA1003(3) 
               

 
 
อา.11 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ECO1101(3)   ENG2001(3)   HIS1003(3)   HRM2101(3)   MGT3203(3) 
MGT3204(3)   MGT4208(3)* 

 13.00-15.30 FIN2101(3)    MGT3404(3)   MGT3405(3)   MGT4209(3)   POL1101(3) 
 

 
 
ส.17 มิ.ย.2560   

 
09.00-11.30 

ECO1102(3)   ENG2002(3)   HPR1001(1)   MGT3205(3)   MGT3403(3)   
MKT2101(3) 
 

  
13.00-15.30 

ACC1101(3)    INT1004(3)    MGT3101(3)   MGT3301(3)   MGT3401(3)   
STA2016(3) 
 

 
อา.18 มิ.ย.2560  

09.00-11.30 ACC1102(3)   APR3107(3)**  MGT2201(3)   MTH1003(3)*   
MTH1103(3)** 
    

  
13.00-15.30 

ENG1001(3)   LAW2015(3)   MGT1001(3)   MGT2202(3)   MGT4004(3)   
RAM1000(0) 
 

 

- ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษา 
  ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน 
- วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย กําหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะสําเร็จการศึกษา 
* กระบวนวิชา LIS1001 MGT4208 MTH1003 สาํหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2559 
** กระบวนวิชา LIS1003 APR3107  MTH1103 สําหรับผู้ท่ีสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 
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วันเวลาสอบ คณะมนุษยศาสตร ์สําหรับนักศึกษา รหัส 5203..-5503.. และ 
คณะสื่อสารมวลชน สําหรับนักศึกษา รหัส 5654... – 5754... 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559 
 

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 
 
 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ART1003(2)  ENG1002(3)  LIS1001(2)  MCS2106(3)  MCS2603(3) 
MCS4103(3)   
 

  
13.00-15.30 

 
MCS2108(3)  MCS3104(3)  MCS4304(3)  PSY1001(3)     
               

 
 
อา.11 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ENG2001(3)  HIS1001(3)  MCS2200(3)  MCS2201(3)  MCS3301(3) 
MCS4403(3)                         
 

  
13.00-15.30 

 
GAS2802(2)  MCS1400(3)  MCS3206(3)  MCS4106(3)      
 

 
 

ส.17 มิ.ย.2560   

 
09.00-11.30 

 
ENG2002(3)  HIS1201(3)  MCS1300(3)   PHI1003(3) 
 

  
13.00-15.30 

 
MCS1100(3)  MCS2100(3)  MCS3403(3)  SCI1003(3)  THA1001(3) 
 

 
 

อา.18 มิ.ย.2560  

 
09.00-11.30 

 
MCS3100(3)  MCS3208(3)  SOC1003(3) 
 

  
13.00-15.30 

 
ENG1001(3)  MCS1101(3)  MCS3400(3)  RAM1000(3)  THA1002(3) 
 

 
-  ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษา 
   ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน 
-  วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย กําหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
   แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะสําเร็จการศึกษา 
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วันเวลาสอบ คณะสื่อสารมวลชน สําหรับนักศึกษา รหัส 5854...-5954… 
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559 

 

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 

 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ART1003(2)  ENG1002(3)  LIS1001(2)  MCS2160(3)  MCS2162(3) 
MCS4160(3)  

 13.00-15.30 MCS2170(3)  MCS2390(3)  MCS3152(3)  MCS3190(3)   
                         

 
 

อา.11 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

ENG2001(3)  HIS1001(3)  MCS1250(3)  MCS2260(3)  MCS3380(3) 
MCS4481(3)      
                    

 13.00-15.30 GAS2802(2)  MCS1450(3)  MCS3281(3)  MCS4170(3)  POL1100(3) 
                        

ส.17 มิ.ย.2560   
09.00-11.30 ENG2002(3)  HIS1201(3)  MCS1350(3)   PHI1003(3) 

 
 13.00-15.30 MCS1150(3)  MCS2150(3)  MCS3460(3)  SCI1003(3)  THA1001(3) 

 
 

อา.18 มิ.ย.2560  
09.00-11.30 MCS3151(3)  MCS4151(3)  SOC1003(3) 

 
 13.00-15.30 ENG1001(3)  MCS1151(3)  MCS2460(3)  RAM1000(3)  THA1002(3) 

   
 
กลุ่มวิชาโท  ให้เลือกเรียนจาก 1.สาขากฎหมาย 2.สาขาการจัดการ 3.สาขารัฐศาสตร์ เพียงสาขาเดียว 
1) วิชาโทสาขากฎหมาย สามารถเลือกเรียนในรหัสวิชา LAW กระบวนวิชาใดก็ได้ จํานวนรวม 21 หน่วยกิต 
2) วิชาโทสาขาการจัดการ เรียนวิชาโทรบังคับ 6 หน่วยกิต คือ MGT1001 และ MGT1002 และเลือกใน 
    รหัสวิชา  MGT กระบวนวิชาใดก็ได้ จํานวนรวม 15 หน่วยกิต 
3) วิชาโทสาขารัฐศาสตร์ เลือกเรียนในรหัสวิชา POL ท่ีไม่ตรงกับวิชาศึกษาท่ัวไปจาํนวนรวม 21 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเลือกเสร ี  
ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน ณ สาขาวิทยบริการฯ จํานวน 15 หน่วยกิต หรือ ดูหลักเกณฑ์การ 
เรียนวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนภูมิภาค คณะสื่อสารมวลชน 
-  ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษา 
   ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน 
-  วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย กําหนดให้เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
   แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะสําเร็จการศึกษา 
 

 
 
 

10 



วันเวลาสอบ คณะรัฐศาสตร์ สาํหรับนกัศึกษารหัส 5206.. – 5906.. 
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559 

วันท่ี เวลา กระบวนวิชา (หน่วยกิต) 
 

 
ส.10 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

 
ENG1002(3)   LIS1003(1)   POL3301(3)   POL4100(3)   POL4350(3)  
   

  
13.00-15.30 

 
LAW4003(3)   POL2103(3)   POL2203(3)   PSY1001(3)   THA1003(3)      
               

 
 
 
อา.11 มิ.ย.2560 

 
09.00-11.30 

 
 

 
ECO1003(3)   ENG2001(3)   HIS1003(3)   POL2301(3)   POL4348(3)   
STA1003(3) 
 

  
13.00-15.30 

 
POL1100(3)   POL1101(3)   POL2102(3)   POL2300(3)   POL3329(3)  
POL4128(3)   POL4312(3) 
 

 
 

ส.17 มิ.ย.2560   

 
09.00-11.30 

 
ENG2002(3)   LAW3012(3)   PHI1003(3)   POL3300(3)   POL3316(3)   
POL3330(3) 
 

  
13.00-15.30 

 
LAW1004(3)   POL2100(3)   POL2302(3)   POL4349(3)     
 

 
 

อา.18 มิ.ย.2560  

 
09.00-11.30 

 
POL3302(3)   POL3311(3)   POL4310(3)   SOC1003(3) 
    

  
13.00-15.30 

 
ENG1001(3)   POL2200(3)   POL2303(3)   POL3313(3)   RAM1000(0)   
 

* กลุ่มวิชาโท  ให้เลือกเรียนคณะใดคณะหนึ่งเพียงคณะเดียว 1. คณะนิติศาสตร์  2. คณะบริหารธุรกิจ   
   3. คณะสื่อสารมวลชน  จํานวน 18 หน่วยกิต 
* กลุ่มวิชาเลือกเสร ีให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาท่ีเปิดให้มีการเรียนการสอนและการสอบท่ีส่วนภูมิภาค 
  จํานวน 6 หน่วยกิต 
* ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษา 
  ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน 
* วิชา RAM1000 โดยมติอนุมัติ สภามหาวิทยาลัย กําหนดให้เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหนว่ยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต 
  แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะสําเร็จการศึกษา 
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วันและเวลาสอบ ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ฉบับรวมทุกคณะ) 

วัน คาบ กระบวนวิชา 
เช้า ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR2101, ART1003, BUS3103, 

BUS3104,ENG1002, FIN2203, LAW2008, LAW3001, LAW4004, LAW4008, 
LAW4012, LIS1001, LIS1003, MCS2106, MCS2160, MCS2162, MCS2603, 
MCS4103, MCS4160, MCS4201, MCS4601, MGT3402, MGT3408, MGT4207, 
POL3301, POL4100, POL4350 

 
 
 
 

ส. 10 มิ.ย. 60 
บ่าย HRM3206, LAW2004, LAW2007, LAW3005, LAW3008, LAW4003, LAW4006, 

MCS2108, MCS2170, MCS2203, MCS2390, MCS3104, MCS3152, MCS3190, 
MCS4304, MCS4602, MCS4603, MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409, 
MGT4206, POL2103, POL2203, PSY1001, SOC4074, SOC4083, THA1003 

เช้า ECO1003, ECO1101, ENG2001, HIS1001, HIS1003, HRM2101, LAW1001, 
LAW1003, LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001, LAW4013, MCS1250, 
MCS2200, MCS2201, MCS2260, MCS3301,  MCS3380, MCS4403, MCS4481, 
MGT3203, MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348, STA1003 

 
 
 

อา. 11 มิ.ย. 60 
บ่าย BIO2202, FIN2101, GAS2802, LAW2001, LAW2032, LAW3003, LAW3009, 

LAW3035, LAW4010, MCS1400, MCS1450, MCS3206, MCS3281, MCS4106, 
MCS4170, MGT3404, MGT3405,MGT4209, MTH1104, POL1100, POL1101, 
POL2102, POL2300, POL3329,POL4128, POL4312, SOC2043 

เช้า ECO1102, ENG2002, HIS1201, HPR1001, HRM3207, LAW2002, LAW3004, 
LAW3012, LAW3015, LAW3038, LAW4009, LAW4011, MCS1300, MCS1350, 
MCS3300, MGT3205, MGT3403, MKT2101, PHI1000, PHI1003, POL3300, 
POL3316, POL3330, SOC2091                                            

 
 
 

ส. 17 มิ.ย. 60 
บ่าย ACC1101, INT1004, LAW1004, LAW2009, LAW2010, LAW3010, LAW3033, 

MCS1100, MCS1150, MCS2100, MCS2150, MCS3309, MCS3403, MCS3460, 
MGT3101, MGT3301, MGT3401, MGT4006, MGT4007, POL2100, POL2302, 
POL4349, SCI1003, SOC2065, SOC4077, STA2003, STA2016, THA1001 

เช้า ACC1102, ANT3057, APR3107, LAW1002, LAW2005, LAW2006, LAW2012, 
LAW3011, LAW4005, LAW4017, MCS3100, MCS3151, MCS3204, MCS3208, 
MCS4151, MGT2201,MTH1003, MTH1103, POL3302, POL3311, POL4310, 
SOC1003    

 
 
 

อา. 18 มิ.ย. 60 
บ่าย ENG1001, LAW2013, LAW2015, LAW3006, LAW3007, LAW3054, LAW4002, 

LAW4007, MCS1101, MCS1151, MCS2460, MCS3205, MCS3400, MGT1001, 
MGT2202, MGT4004,POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, SOC2033, 
THA1002    

*หมายเหตุ   ให้นักศึกษาดูหลักสูตร และแผนกําหนดการศึกษาในปีท่ีสมัครเข้าศึกษา 
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การบอกเลิกกระบวนวชิาสําหรับนักศึกษาส่วนภมิูภาค 

 

หลักเกณฑ์การบอกเลิกกระบวนวิชา 
1. เป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษายังไม่รู้ผลสอบของภาคที่ผ่านมา  เมื่อลงทะเบียนเรียนซ้ําไว้ใน 

ภาคถัดไป  แลว้มารู้ผลสอบภายหลังว่าสอบผ่าน 
2. นักศึกษาต้องดําเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงซ้ําไว้  ตามข้อ 1  ก่อนการสอบกระบวนวิชาที่ต้อง 

การบอกเลิก ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําไว้น้ัน  
2.1 นักศึกษาที่สอบผ่านในภาค 1 ลงทะเบียนเรียนซ้ําไว้ในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกัน  

สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงซ้ําไว้ในภาค 2 ได้ ก่อนการสอบวิชานั้น ๆ 
2.2 นักศึกษาที่สอบผ่านในภาค 2 ลงทะเบียนเรียนซ้ําไว้ในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาเดียวกัน 

หรือลงไว้ในภาค 1 ของปีการศึกษาถัดไป สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงซ้ําไว้ในภาคฤดูร้อนของ 
ปีการศึกษาเดียวกันน้ัน หรือภาค 1 ในปีการศึกษาถัดไปได้  ก่อนการสอบวิชานัน้ ๆ 

2.3 นักศึกษาที่สอบผ่านในภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไว้ในภาค 1 ปีการศึกษาถัดไป  
สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงซ้ําไว้ในภาค 1 ในปีการศึกษาถัดไปได้ ก่อนการสอบวิชานัน้ ๆ 
 
หลักฐานและขั้นตอนการบอกเลิกกระบวนวิชา 
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะบอกเลิกกระบวนวิชา ต้องมีหลักฐานประกอบการบอกเลิก 
กระบวนวิชาดังน้ี 

1. แบบใบคําร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษสําหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.50/1)  
     ซึ่งมีอยู่ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน กรอกข้อความ พร้อมลงนาม  
2. สําเนาใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ภาคท่ีสอบผ่าน 1 ฉบับ 
3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของภาคที่ลงซ้ําไว้พร้อมสําเนา 1 ฉบับ (ถ่ายสําเนาไว้เข้าสอบ 1 ฉบับ) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา และลงนามสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
5. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนที่อยู่จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองให้ชัดเจน เพ่ือส่งเอกสารท่ี 
     ดําเนินการแล้วคืนให้นักศึกษา 
6. นําเอกสารข้อ 1-5 ใส่ซอง ส่งถึง  
        หัวหน้าหน่วยบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา  
          อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
         หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

*ขอบอกเลิกกระบวนวิชาและรบัเงนิคนื นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดในหนังสอืมอบอํานาจ 
พร้อมพยานผูม้อบอํานาจ ซ่ึงอยู่ด้านหลังของคําร้อง แล้วส่งกลับคืนงานบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา* 
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ใบคาํร้องมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค 
 

            วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ................... 
เร่ือง   ขอรับเงินคืน หรือขอสับเปล่ียนกระบวนวิชา 
เรียน   ผู้อํานวยการ  สวป. 
 ข้าพเจ้า......................................................................…….....รหัสประจําตัวนักศึกษา.................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี......….........หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย.................…...........ถนน....................….............ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต......................…….....................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์....…........................ 
 ด้วยข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค   ภาค................ปีการศึกษา................มีความประสงค์จะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
ให้นักศึกษาทําเครื่องหมาย      หน้าข้อท่ีมีความประสงค์จะดําเนินการ   ข้อใดข้อหนึ่ง 
     1.   ขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตร หรือลงทะเบียนเรียนซํ้ากับกระบวนวิชาท่ีเทียบโอนได้ ดังนี้ 
   บอกเลิกกระบวนวิชา.............................................................................................................รวมจํานวน.........หน่วยกิต 
   โดยขอสับเปลี่ยนวิชาเป็น............................................................................................. แทน รวมจํานวน.........หน่วยกิต 
     2.    ขอบอกเลิกและรับเงินคืนกระบวนวิชา............................................................................................................................ 
     3.    ขอบอกเพ่ิมกระบวนวิชา................................................................................................................................................. 
     ชําระเงินเพ่ิม   ขอรับเงินคืน 
   จํานวนหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท                                                           เป็นเงิน.................................บาท 
   ค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน..................วิชา ๆ ละ 60.- บาท                         เป็นเงิน.................................บาท 
                                                           รวมเป็นเงิน..................................บาท 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)................….................................................................... 
                                           (…………………………………………………………………………) 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี คําสั่ง 
1.  เรียน ผู้อํานวยการ สวป. 2.  อนุมัติให้ดําเนินการ 
            เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    
  ให้สับเปลี่ยนกระบวนวิชา   ให้สับเปลี่ยนกระบวนวิชาตามเสนอ 

  คืนเงิน  จํานวน.............................................บาท   คืนเงิน จํานวน………………….บาท 

    ชําระเงินเพ่ิม  จํานวน...................................บาท (...............................................................................) 

  
ข้อปฏิบัต ิให้นักศึกษาแนบและส่งเอกสาร ดังน้ี 
   1. กรอกข้อความพร้อมลงนามในแบบใบคําร้องให้ครบถ้วนท้ังดา้นหน้าและดา้นหลัง 
   2. ใบเสร็จรับเงนิฉบับจริง (ม.ร. 18) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ (และให้ถ่ายสําเนาอีก 1 ฉบับ เพื่อใช้เข้าสอบ) 
   3. สําเนาหนังสอืท่ีคณะแจ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ากับวชิาท่ีเทียบโอนได้ 1 ฉบบั   
   4. สําเนาบัตรประจําตวันักศึกษา 1 ฉบบั และรับรองสาํเนาถูกต้อง 
   5. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนท่ีอยู่จ่าหน้าซองถึงนักศึกษาให้ชัดเจน 
   6. นําเอกสาร ข้อ 1-5 ใส่ซองส่งไปยังหัวหน้าหน่วยบอกเลกิ-เพิ่มกระบวนวิชา ฝา่ยจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคารกงไกรลาศ     
       (KLB) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หวัหมาก บางกะป ิกทม.1024 (หากท่านส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถดาํเนินการได้) 
** กรณีท่ีต้องการเปล่ียนสื่อการสอนเนื่องจากการสับเปลีย่นกระบวนวิชา ให้ตดิต่อ สนง.ประสานสาขาวิทยบริการฯ โทร.02310812 

 

ฝท. 
รับท่ี........…….....……..... 
วันท่ี.......…………........... 
เวลา..…………................. 
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หนังสือมอบอํานาจ 

 
 ข้าพเจ้า (ชื่อ- สกุล) .....................................................................รหัสประจําตัว........…..................................... 
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่................หมู่ที.่.......ตรอก/ซอย...................................ตําบล/แขวง..........…….................................... 
อําเภอ/เขต..................................จงัหวดั...............................รหัสไปรษณีย.์...................โทรศัพท.์......……........................ 
 ขอมอบหมายอาํนาจให.้......................................................................................................................................
ตําแหน่ง.................…….......................ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สํานักบรกิารทางวิชาการและทดสอบ 
ประเมินผล  ในการดาํเนนิการบอกเลกิกระบวนวิชา และขอรบัเงินคืน จํานวน.........................บาท(......................................)  
แทนข้าพเจ้า และการใดทีร่ับมอบอาํนาจไดก้ระทําการไป ใหถ้อืว่าข้าพเจ้าไดก้ระทาํดว้ยตนเอง 
 พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้มอบ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียนต้นฉบับ ภาค................./.................มาพร้อมนี้ 
 
    (ลงนาม)...................................................ผู้มอบอํานาจ 
     (..................................................) 
 
    (ลงนาม)..................................................พยานผู้มอบอํานาจ 
     (.................................................) 
 
    (ลงนาม).................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
     (................................................) 
 
    (ลงนาม)................................................พยานผู้รับมอบอํานาจ 
     (................................................) 
 
 
โปรดระบุ  สาขาที่ทําการไปรษณีย์ที่ต้องการรับเงิน 
รับไปรษณีย์ธนาณัติ  ที่ทําการไปรษณีย์.............................. 
รหสัไปรษณีย.์........................................ 
 
หน่วยบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา 
ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง 
กรุงเทพฯ 10241 
โทร. 02-3108616 
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                                                              ใบสั่งสื่อการสอน 
     สํานักวิทยบริการ                                         

                                                    ประจําภาคการศึกษา........../................. 
รายละเอียดการสั่งสื่อการสอน 
1.สําหรับนักศึกษาใหม่ ชําระค่าสื่อการสอนพร้อมค่าลงทะเบียนเรียน 
2.สําหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไปให้ปฏิบัติดังนี้ 
    2.1 ค่าสื่อการสอนกระบวนวิชาละ 100 บาท 
    2.2 ธนาณัติค่าสื่อการสอนแยกต่างหากจากธนาณัติค่าลงทะเบยีนเรียน 
    2.3 ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    2.4 นําธนาณัติใส่ซอง จ่าหน้าถึง   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
     สํานักวิทยบริการ ตู้ปณ.1084 ปณฝ.รามคําแหง 
                                                            กรุงเทพมหานคร 10241 (โทร.02-3108120) 
ให้นักศึกษาเขียนรหัสวิชาท่ีนักศึกษาต้องการสั่งซ้ือสื่อการสอนให้ถูกต้อง 

   กระบวนวิชา         
                                                             เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 

ตํารา         
เอกสาร         

ซีดี         
1. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถ ติดต่อได้ ให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง “มิเช่นนั้นอาจไม่ได้รับตํารา”   
2. ท่ีอยู่ ท่ีนักศึกษาแจ้ง “ควรเป็นท่ีอยู่ท่ีมีผู้รับพัสดุ” 
3. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ใหม่  ให้นักศึกษาแจ้งมายังสํานักวิทยบริการ  
4. นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลทาง www.ru.ac.th/oas 

หัสประจําตัวนักศกึษา........................................................... 
รหัสศูนย์สอบ(............) 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................... 
บ้านเลขท่ี...............................ถนน  ....................................... 
หมู่ท่ี ........................ ...ตําบล................................................. 
อําเภอ............................... จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................... 

รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................................. 
รหัสศูนย์สอบ(...........) 
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................... 
บ้านเลขท่ี...........................  ถนน .................................................... 
หมู่ท่ี...........................ตําบล............................................................ 
อําเภอ.................................. จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์........................................... 

 
รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................................... 
รหัสศูนย์สอบ(............) 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................ 
บ้านเลขท่ี............................  ถนน ......................................... 
หมู่ท่ี...............................ตําบล................................................ 
อําเภอ................................ จงัหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...................................... 

 
รหัสประจําตัวนักศึกษา.................................................................... 
รหัสศูนย์สอบ(............) 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................................... 
บ้านเลขท่ี............................ ถนน.....................................................  
หมู่ท่ี.......................ตําบล.................................................................. 
อําเภอ................................... จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................................ 

 

นักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาเก่า 
สั่งซ้ือทางไปรษณีย์ 

ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 
สาขาวิทยบริการจังหวัด.............................. 
วันท่ีชําระเงิน 
ลําดับท่ี 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล 
คณะ 
 

รับใบสั่งซ้ือวันท่ี............/............../.............. 
ผู้จัดชุดสื่อการสอน...................................... 
ผู้ตรวจทาน/ผู้บรรจุ..................................... 
ส่งของออกวันท่ี............../................/................. 
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สถานท่ีสอบไล่ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 

รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด สถานทีส่อบ หมายเลขโทรศัพท ์

01  เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (TA) (053) 140244 – 6  

  ร.ร.พุทธิโศภน (PT) (053) 277609 

02  เชียงราย ร.ร.ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ (DS) (053) 711450, 711470 

03  แพร่ ร.ร.นารีรัตน์ (NR) (054) 511124, 522263 

04  พิษณุโลก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (PR) (055) 322685  

05  นครสวรรค์ ร.ร.นครสวรรค์ (NW) (056) 226014, 211151 

06  อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ED) (042) 246690 

07  นครพนม ร.ร.นาแกสามคัคีวิทยา (NS) (042) 571254 

08  ขอนแก่น สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น (RK) (043) 306106 - 7 

09  สุรินทร ์ ร.ร.สิรินธร (ST) (044) 511189 

10  นครราชสีมา ร.ร.สุขานารี (SN) (044) 242365 

11  ร้อยเอ็ด ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด (PC) (043) 513900, 515204 

12  อุบลราชธานี ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช (BJ) 
(045) 240684-5 ต่อ 
142 

13  สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศกึษาลัย (KS) (035) 511125 

14  ราชบุรี ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ (RB) (032) 337039 

15  จันทบุรี ร.ร.ศรียานุสรณ์ (SS) (039) 311225, 350225 

16  ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย (PW) (032) 611103, 602164 

17  สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา (SR) (077) 272104 

18  นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (NT) (075) 356062 

19  ตรัง ร.ร.สภาราชินี (SP) (075) 218792, 210792 

20  สงขลา ร.ร.วรนารีเฉลิม (VC) (074) 314415, 311258 

21  เพชรบูรณ์ สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (NSB) (056) 718333, 718334 

22  ปราจีนบุรี สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี (PB) (037) 454096 
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รหัสศูนย์สอบ / จังหวัด สถานทีส่อบ หมายเลขโทรศัพท ์

23  อุทัยธานี สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (UT) (056) 980567-9 

24  อํานาจเจริญ สาขาวิทยบริการฯ จ.อํานาจเจริญ (AM) (045) 523515, 525961 

25  ชุมพร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา (SD) (077) 511014 

26  สุโขทัย   สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (SU) (055) 615346 

27  ศรีสะเกษ ร.ร.สตรีสิริเกศ (SK) (045) 612868 

28  ลพบุรี ร.ร.เทศบาล4 ระบบสาธิต       

  เทศบาลเมืองลพบุรี (DL) (036) 412525 

29  หนองบัวลําภู ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร (NP) (042) 312547 

30  นครปฐม ร.ร.นายร้อยตํารวจ (PA) (034) 325347 

32  ชัยภูมิ ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร (CK)           (044) 851164 

33  สกลนคร ร.ร.มัธยมวานรนิวาส (WN) (042) 791664 

34  บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (BT) (044) 611079 

35  สระแก้ว ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง (KL) (037) 231711 

36  กาญจนบุรี ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก (BC) (034) 581235 

37  น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน (TN) (054) 710962 ต่อ 302 

38  อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี (UN) (055) 411105  

39  พังงา ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา (TW)     (076) 484956 

40  เลย ร.ร.เทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม (TB) (042) 812385 

   

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



18 
นักศึกษาภูมิภาค มีปญัหาสอบถาม 

1. เรื่องการลงทะเบียนเรียน 
   02 3108610 , 02 3108616 

2. เรื่องการย้ายคณะและบัตรประจําตัวนักศึกษา 
    02 3108605 – 6 

3. เรื่องสั่งสื่อการสอน  
02 3108120 

4. เรื่องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   02 3108624 

5. เรื่องสถานที่สอบ  
   02 3108611 

6. เรื่องผลการสอบ  
    02 3108603 

7. เรื่องหนังสือพิมพ์ข่าวรามคําแหง 
   02 3108045 – 7  

8. สาขาวิทยบริการฯ จ.แพร ่
    054 520580      

9. สาขาวิทยบริการฯ จ.นครพนม 
   042 571409 

10.สาขาวิทยบริการฯ จ.อํานาจเจริญ 
    045 523515 – 6  

11.สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี 
    037 454096 

12.สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี 
    056 980567 – 9  

13.สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช 
    075 378660 – 1, 075 378668 

14.สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย 
    055 615346      

15.สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น 
    043 274250 – 4  

16.สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง 
    075 501199      

17.สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ 
    045 826067 – 8  

18.สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา 
    044 249900 

19.สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี 
    036 414053 

20.สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ 
    056 718333 – 4  

21.สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ 
    044 056061 – 3  

22.สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ 
    044 658052 

23.สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลําภู 
    042 315952 – 9  

24.สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงใหม ่
    053 226330 

25.สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย 
    053 152082 

26.สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุร ี
    034 581009 

27.สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรนิทร์ 
    044 558918 – 9  

28.สาขาวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี 
    042 219983 – 4  

29.สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา 
    074 251333 

30.สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา    
    076 428400     
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การย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา 

 

หลักเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 
1. ผู้มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ 
2. นักศึกษาต้องดําเนินการย้ายคณะ หรือเปลีย่นสาขาวิชาก่อนเรียนจบครบหลักสูตร ไมน้่อยกว่า  

1 ภาคการศึกษาปกติ 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาวิชา 

1. กรณีปกติ  เป็นเงิน  200  บาท                  
2. กรณีพิเศษ (หลังเรียนจบครบหลักสูตร) เป็นเงิน 500 บาท 

วิธีดําเนินการย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชามีขั้นตอน ดังน้ี 
1. ขอรับแบบพิมพ์คําขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาทางไปรษณีย์  โดยเขียนจดหมายจ่าหน้าซอง 

ถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.ช้ัน 2 มหาวิทยาลยัรามคําแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กทม.10240  พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ ราคา 3 บาท จ่าหน้าซอง ช่ือ – สกุล  
ที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน หรือขอรับที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง  หรือดาวน์โหลดคําขอได้ที่ 
http://Regis.ru.ac.th  แล้วจัดส่งมายังหน่วยงานข้างต้น 
      2.  กรอกแบบคําขอฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน จัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารดังน้ี 
      2.1 สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 
               2.2 ค่าธรรมเนียมเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
               2.3 ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมติดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท 
         3.  จัดส่งคําขอฯ พร้อมเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.3 ถึงผู้รับที่อยู่ตามข้อ 1  
** นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะที่จะย้ายได้  โดยดําเนินการย้ายคณะในภายหลงั 
 

เกณโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง 
เกณฑ์การโอนย้าย 
1. เป็นผู้ทีม่ีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปัจจุบันยังมีสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาอยู่ 
2. นักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา หากจะย้ายคณะ
หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดําเนินการโดยใช้รหัสประจําตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายฯ แลว้ 
3. นักศึกษาทีใ่ช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชําระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน 
4. ให้โอนย้ายฯ ได้เพียงคร้ังเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้วสมัครใหม่
โดยนําหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท 
5. ดําเนินการโอนย้ายภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียน
เรียน อาคาร สวป. ช้ัน 6 

 
 
 
 



20 
การย้ายศูนยส์อบ 

1. การย้ายศูนย์สอบพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน 
เม่ือมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียนประจําแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้ง 

รหัสศูนย์สอบ ลงใน ม.ร.34 (แบบลงทะเบียนเรียน) ซ่ึงรหัสศูนย์สอบท่ีระบุไว้นี้ อาจจะเหมือน หรือแตกต่างกันในแต่ละภาค
การศึกษาก็ได้ ข้ึนอยู่กับความประสงค์ของนักศึกษาว่าจะเข้าสอบท่ีศูนย์สอบใด เพ่ือไม่ให้ 
เกิดปัญหา ดังนั้น ในการลงทะเบียนเรียนทุกคร้ัง นักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของชื่อศูนย์สอบ ท่ี 
ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ให้ตรงกับชื่อศูนย์สอบท่ีต้องการ เพราะถ้าศูนย์สอบผิดก็จะทําให้เอกสารการสอบ 
ทุกประเภทผิดไปด้วย ในกรณีนี้ ให้นักศึกษาขอแจ้งแก้ไขใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าท่ี 

2. การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน 
ต้องดําเนินการก่อนถึงกําหนดการสอบไล่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ นักศึกษาท่ีประสงค์ 

จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนไปแลว้ นักศึกษาจะต้องส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ขอย้ายศูนย์สอบ 
พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยัง “ฝ่ายจัดสอบ” เพ่ือดําเนินการย้ายศูนย์สอบให้แก่นักศึกษา 
      การย้ายศูนย์สอบในกรณีนี้ นักศึกษา จะต้องสอบท่ีนั่งเสริม เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดทําข้อมูลสําหรับ
สถานท่ีสอบแห่งใหม่ได้ทัน และการจัดทําเอกสารการสอบไล่ทุกประเภท จะจัดตาม 
ข้อมูลรหัสศูนย์สอบท่ีระบุไว้ในการลงทะเบียนเรียน แต่มหาวิทยาลัยจะมีการแก้ไขและดําเนินการแจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาข้อสอบ
และเอกสารการสอบประเภทต่าง ๆ ท่ีต้องจัดเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา และจัดส่งตารางสอบไล่รายบุคคลใหม่ไปให้นักศึกษาทราบ 
หากไม่ได้รับตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับใหม่ นักศึกษา 
สามารถไปตรวจหาห้องสอบได้จากตารางสอบไล่รวมประจําศูนย์สอบแห่งใหม่ 
      ดังนั้น ในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งย้ายศูนย์สอบ และมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ นักศึกษาต้องแจ้ง 
ขอแก้ไขข้อมูลท่ีอยู่ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นนักศึกษาอาจไม่ได้รับเอกสารการสอบไล่จากมหาวิทยาลัย 

3. การแจ้งย้ายศูนย์สอบก่อนการสอบไล่ น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือในระหว่างการสอบไล่ 
ในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งย้ายศูนย์สอบกระชั้นชิด หรือไม่ได้แจ้งขอย้ายศูนย์สอบไปยัง ฝ่ายจัดสอบ  

ให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 ให้นักศึกษาไปติดต่อผู้ประสานงานการสอบไล่ประจําศูนย์สอบท่ีนักศึกษาประสงค์จะย้ายไป 

เข้าสอบ เพ่ือแจ้งการย้ายศูนย์สอบดังกล่าว 
3.2 นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ม.ร.ศ.10 (แบบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วน 

ภูมิภาค พร้อมแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน) 
3.3 นักศึกษาต้องตรวจหาห้องสอบจากตารางสอบไล่ ประจําศูนย์สอบน้ัน ๆ 
3.4 การเซ็นชื่อเข้าสอบ นักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อในบัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบท่ีกรรมการคุมสอบ 

ประจําห้องสอบได้แทรกชื่อสอบไว้ให้ โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบว่า ตรงกับกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้หรือไม่ 
สําหรับการย้ายศูนย์สอบ ในกรณีท่ี 3 นี้ อาจจะเกิดปัญหาได้ ในกรณีท่ีศูนย์สอบซ่ึงนักศึกษาย้ายไป 

เข้าสอบ ไม่มีการจัดสอบกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบ เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น 
ทําให้ไม่มีข้อสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ท่ีศูนย์นั้น ๆ ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุจําเป็น  
นักศกึษาควรเข้าสอบท่ีศูนย์สอบซ่ึงระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 
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การรักษาสถานภาพนักศึกษา 

          สถานภาพการเป็นนักศึกษามีกําหนด 8 ปี (16 ภาคเรียนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง กันทุกภาคเรียนปกติ 
(ภาค 1 และภาค 2) หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนถือว่าขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคนั้น จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษาในภาคท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 
          1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ภาคฤดูร้อน หากไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) 
สําหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2559 และภาค 2/2559 ซ่ึงไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพไว้ ปัจจุบันยังไม่หมด
สถานภาพนักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559 ได้ และจะขาดสถานภาพหากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2560 
ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษา 
          2. การชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติจะต้องชําระเงินค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษา ภาคละ 150.- บาท มีวิธีชําระเงินดังนี้ 
   2.1 ชําระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน เป็นการชําระรายภาคท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยให้เขียนช่องรายการ 
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาของแบบลงทะเบียนเรียน(ม.ร.34) ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์เป็นจํานวนเงิน 150.- บาท (1 ภาค)   
หรือ 300.- บาท (2 ภาค)  ชําระเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ   สั่งจ่ายม.รามคําแหง ปณฝ.รามคําแหง 10241 จ่าหน้าซองถึง  
หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป. ชั้น 6  ม.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10241  
หรือชําระท่ีสาขาวิทยบริการฯทุกแห่งในวันเวลาราชการ 

2.2 ชําระเงินพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2559 ท้ังทาง Internet ทางไปรษณีย์  และท่ี 
สาขาวิทยบริการฯ 

การขอสอบซํ้าซ้อน 
คุณสมบัติ 
 1. เป็นผู้ท่ีขอจบการศึกษาในภาคนี้ โดยเหลือกระบวนวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 30 
หน่วยกิต และไม่นับรวมกระบวนวิชาท่ียังไม่ทราบผลการสอบท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนภาคน้ี 

  2. กรณีท่ีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตไว้แต่ยังไม่ได้ชําระเงินค่าเทียบโอนส่วนท่ีเหลือ ต้องชําระให้ครบถ้วนภายใน 
วันท่ีลงทะเบียนเรียนและขอสอบซํ้าซ้อนท่ีสาขาวิทยบริการฯ หรือทางไปรษณีย์ธนาณัติ 
หลักเกณฑ ์
 1. ขอสอบซํ้าซ้อนได้สูงสุด 4 กระบวนวิชา ในวัน และคาบเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเขียนคําร้อง 
 2. หากการแจ้งขอสอบซํ้าซ้อนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนด จะตัดสิทธ์ิการขอสอบซํ้าซ้อนออกให้เหลือไม่เกิน  
24 หน่วยกิต พร้อมท้ังมีจดหมายแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 3. นักศึกษาท่ีขอสอบซํ้าซ้อนแล้ว ห้ามย้ายศูนย์สอบโดยเด็ดขาด(มีปัญหาการจัดข้อสอบ ห้องสอบซํ้าซ้อนและ 
ค่าใช้จา่ยของศูนย์สอบ) หากมีความจําเป็นต้องย้าย ให้เลือกสอบ 1 วิชาท่ีศูนย์สอบใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาท่ีมีรายการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาเดียวกันมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงนิลงทะเบียนเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะยึดรายการลงทะเบียนเรียนครั้งล่าสุดเทา่นัน้ กรณีที่
ต้องการเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูล โปรดติดต่อ 02 3108626 



22 
การขอจบการศึกษาของนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

1. นักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาในแต่ละภาค จะต้องกาเครื่องหมาย X ในช่อง ( )  
หน้าข้อความขอจบการศึกษาในภาคนี้ ในแบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) หรือ ม.ร.36 หากนักศึกษาไม่ได้แจ้งตามท่ี
กําหนดให้แจ้งฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน ภายในวันสุดท้ายของการสอบ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่ถ้าพ้นกําหนดจะต้อง
ชําระค่าปรับ ภาคเรียนละ 300 บาท 

2. นักศึกษาทราบผลสอบผ่านทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะแล้ว ให้เขียนรายละเอียดใน 
คําร้องแจ้งจบครบหลักสูตร นักศึกษาส่วนภูมิภาค (หน้า 23) ส่งไปยังคณะท่ีสําเร็จการศึกษา 

3. เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว สํานักบริการทางวิชาการและ 
ทดสอบประเมินผล จะแจ้งรายละเอียดการสําเร็จการศึกษา ให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ 

4. หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อและได้รับแจ้งรายละเอียดการสําเร็จการศกึษาแล้ว ให้ 
ผู้สําเร็จการศึกษา ย่ืนแบบคําขอหนังสือสําคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) และแบบย่ืนขอ TRANSCRIPT ท่ี
สําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.49.1.1) โดยดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

4.1 กรอกแบบย่ืนคําขอหนังสือสําคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ม.ร.46.1) ตาม 
รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน 

4.1.1 ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 400 บาท 
4.1.2 ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ค่าหนังสือสําคัญใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 20 บาท 
4.1.3 รูปถ่ายสวมครุยปริญญา ม.ร. คณะที่สําเร็จการศึกษา ขนาด 4X6 ซ.ม.(2”X2.1/2”) จํานวน 2 รูป 
4.1.4 บัตรประจําตัวนักศึกษา (ฉบับจริง) กรณีบัตรหายให้แนบใบแจ้งความบัตรหายด้วย 
4.1.5 ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง 
4.1.6 นําเอกสารท้ังหมดใส่ซองติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซอง ส่งถึง 
             หัวหน้าฝ่ายหนังสือสาํคัญ 
  สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10241 

4.2 กรอกแบบย่ืนขอ TRANSCRIPT ท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสว่นภูมิภาค ตาม 
รายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน 

4.2.1 ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 70 บาท โดยซ้ือต๋ัวแลกเงิน หรือ ไปรษณีย์ธนาณัติ 
สั่งจ่ายในนาม หัวหน้าฝ่ายประมวลและรับรองผลการศึกษา สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง       

4.2.2 นําแบบย่ืนขอพร้อมค่าธรรมเนียมใส่ซองติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
      หัวหน้าฝ่ายประมวลและรับรองผลการศึกษา 
 สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ 
 กรุงเทพฯ 10241 
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คําร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

คณะ........................................ 
 

                                                วันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ................ 
 
เร่ือง  แจ้งจบครบหลักสูตร 
 
เรียน  คณบดีคณะ.............................. 
 
 ข้าพเจ้า................................................................รหัสประจําตัว.................................................... 

(เขียนคํานําหน้านาม ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง มียศให้เขียนยศเต็ม) 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี.........................หมู่.............ถนน.........................ตําบล......................... 
อําเภอ.............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท์..................................................... 
 ด้วยข้าพเจ้าศึกษาในคณะ...............................................สาขาวิชา................................................ 
สอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญาตรีในภาค..................ปีการศึกษา...........................ขอให้คณะฯ  
ดําเนินการเสนอรายชื่อเพ่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                              (ลงชื่อ)................................................นักศกึษา 
 

หลักฐานประกอบคําร้อง                                                  นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา 
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศกึษา                                            (   )  จบปกติ 
2. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 3 ภาคสุดท้าย ระบุศูนย์สอบ        (   )  8 ปีสมัครใหม่ / หมดสถานภาพ        
   (ภาคท่ีจบและภาคก่อนท่ีจะจบการศึกษา)                              (   )  PRE-DEGREE 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป                                       (   )  ปริญญาท่ี 2 (ปริญญาแรกจาก ม.รามคําแหง) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                           (   )  เทียบโอนอนุปริญญาจาก ม.รามคําแหง 
5. สําเนาเปลี่ยนชื่อ –สกุล, ยศ (ถ้ามี) ต้องดําเนินการเปลี่ยน            (   )  เทียบโอนอนุปริญญาต่างสถาบัน 
    ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนคําร้องแจ้งจบ                                       (   )  เทียบโอนปริญญาตรีต่างสถาบัน 
6. สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมายจ่าหน้า       (   )  โอน 2 สิทธ์ิ 
   ซองถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์ เพ่ือจะได้แจ้งผลการขอจบ           (   )  นายร้อยตํารวจ 
   หลักสูตรฯ ให้ทราบ                                                         (   )  รอคําสั่งแต่งต้ังยศ “ว่าท่ีร้อยตรี” 
7. สําเนาข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จาก www.ru.ac.th 
 
หมายเหตุ  ให้ส่งคําร้องนี้ไปท่ีคณะที่สังกัด 
 
 
 
 
 
 



ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559 
 ลงทะเบียนเรยีนที่สาขาวิทยบริการฯ ใหน้ําคู่มือนี้ สมุดลงทะเบียนเรียน(ม.ร.36) แถบรหัสกระบวนวิชา 

และบัตรประจําตัวนักศึกษา ไปด้วยทุกครั้ง 
 ลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณีย์ วันที่  10 มี.ค. 2560 - 14 เม.ย. 2560     
 ลงทะเบียนเรยีนทาง INTERNET วันที่  18 – 26 เม.ย. 2560                   
 ลงทะเบียนเรยีนที่สาขาวิทยบริการฯ วันที่  29  เม.ย.  – 1 พ.ค. 2560   
 กรณีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ จะส่งใบเสร็จรับเงนิให้นักศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากวันสดุท้าย 
     ของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณย์ี 
 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณีย์ชําระเงินคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ครบ จะตัด 

กระบวนวิชาสุดท้ายตามลาํดับ 
 

สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559    
 นักศึกษาจะต้องไปลงทะเบยีนสอบซ่อมทีส่าขาวิทยบรกิารฯ 23 แห่ง เท่านัน้ 
     ในวันที่  29 – 30  กรกฎาคม  2560  (ไม่รับลงทะเบียนทางไปรษณีย์) 
 
-   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  พับครึ่ง-   -   -   -   -   -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

                                    
 สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล                                                            
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แขวงหัวหมาก                                                                              
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                       

   
เรียน                                                                                                                                                     

                                                    

                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ชําระค่าฝากสง่เป็นรายเดือน 
   ใบอนุญาตเลขท่ี 2 / 2521 
       ไปรษณีย์รามคําแหง 

เหตุขัดข้องท่ีนําจ่ายผู้รับไม่ได้ 
 
1.จ่าหน้าไม่ชัดเจน 
2.ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า 
3.ไม่ยอมรับ 
4.ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า 
5.ไม่มารับตามกําหนด 
6.เลิกกิจการ 
7.ย้ายไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 
8.อ่ืน ๆ 
 
ลงชื่อ ………………………. 


