มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
-------------------------------------------------------------------------- รับสมัคร 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563
 เลือกศูนย์สอบได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-------------------------------------------------------------------------- เอกสารหลักฐานการสมัคร


1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายมือชื่อของผู้สมัคร 1 ฉบับ (หมายเหตุ: ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ได้จากการ
สมัครออนไลน์)
2. สําเนาวุฒิก ารศึ กษา 2 ฉบั บ
2.1 กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องส่งสําเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก 1 ฉบับพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.2 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบใบเทียบวุฒิ โดยสามารถยื่นขอได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการไทย หรือสําเนาบัตรประจําตัวของประเทศนั้น ๆ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ และรับรองสําเนาถูกต้อง
4.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด
4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสําเนาหลักฐานแสดงตามคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ข้อ 5.3 หรือ ข้อ 5.4 หรือ ข้อ 5.5 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ชั้นปริญญาตรี สาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
4.3 กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งสําเนาใบสุทธิทางพระ
5. สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป โดยเขียน ชื่อ – สกุล ตัวบรรจงหลังรูปทุกรูป


ติดต่อสอบถาม ได้ที่สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
 (662) 310 8196-7 หรือ (662) 310 8664-5 e-mail: oasc@ru.ac.th

เว็บไซต์: www.oasc.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ




หลักสูตรที่เปิดสอน




รับสมัคร 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563
วิธีการสมัคร
1. สมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.oasc.ru.ac.th และต้องส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นของผู้สมัคร

1.
2.
3.
4.

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนทางไปรษณีย์ถึง
สํานักงานสาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตู้ปณ. 1218 ปณฝ. รามคําแหง BANGKOK 10241, THAILAND
2. หากไม่สามารถสมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ตได้ (ทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จัดทําใบสมัครให้กับ
ผู้สมัค ร Download จาก www.oasc.ru.ac.th ให้ ก รอกใบสมัค รพร้อ มแนบหลั ก ฐานเอกสารประกอบการสมั ค ร
ครบถ้วนส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น)
 สถานที่จัดสอบ จัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือก
สถานที่สอบได้ตามสะดวก ดังนี้
กลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริกาเหนือ
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส และ นครชิคาโก
 ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา และ นครแวนคูเวอร์
กลุ่มประเทศยุโรป
 ประเทศเบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลส์
 ประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส
 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอร์ลิน และ นครแฟรงก์เฟิร์ต  ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม
 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก
 ประเทศโปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ
 ประเทศสเปน ณ กรุงมาดริด
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเบิร์น
 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา
 ประเทศสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน
 ประเทศเดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน
 ประเทศไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรคยาวิก
 ประเทศนอร์เวย์ ณ กรุงออสโล
 ประเทศสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮล์ม
 ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ กรุงเฮลซิงกิ
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และตะวันออกกลาง
 ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว และ นครโอซากา
 ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว และ นครเซี่ยเหมิน  ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ
 ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 ประเทศสิงคโปร์
 ประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์
 ประเทศอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
 ประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา
 ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา และ นครซิดนีย์
 ประเทศนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน
 ประเทศรัฐกาตาร์ ณ กรุงโดฮา
 ประเทศบาห์เรน ณ กรุงมานามา
 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ นครดูไบ
 ประเทศโอมาน ณ กรุงมัสกัต
 ประเทศไทย ณ ม.รามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th


ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน

(ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้หลังจากที่มหาวิทยาลัยแจ้งผลการสมัครให้ผู้สมัครทราบแล้ว)
1. ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (เฉพาะแรกเข้าจ่ายเพียงครั้งเดียว)
4,000 บาท
1.2 ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
10,000 บาท
1.3 ค่าบริการสื่อการสอน รวมค่าสื่อสาร ภาคละ
4,000 บาท
1.4 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ
500 บาท
2. กรณีนักศึกษา Pre-degree
ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา (Pre-degree) รายวิชาละ
3,000 บาท
(สําหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ่ายเหมือนนักศึกษาปริญญาตรี)
3. กรณีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ (ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนความรู้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์  www.oasc.ru.ac.th
 หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่:
 สํานักงานสาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ โทร: (662) 310-8196-7, (662) 310-8664-5 e-mail: oasc@ru.ac.th

