
แนวปฏบิัติการรับสมัคร การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

และทะเบียนประวัติ  

 
1. การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา (ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี) 

1.1 คุณวุฒิผู้สมัคร 

ส า เ ร็ จ ก ารศึ ก ษา ระดั บป ริญญาตรี ห รื อ เ ที ย บ เท่ า จ ากสถาบั น อุ ดมศึ กษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

หรือตามที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ ในวันที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ให้ใช้วุฒิ

การศกึษาที่ระบุการจบหลักสูตรและมีวันที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเท่านัน้  

1.2 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.2.2 ไม่เป็นผู้มีโรคร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษา 

1.2.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระท าความผิดหรือมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย 

1.2.4 ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

1.3 การสมัคร 

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษามี 3 วิธี คอื  

วิธีที่ 1 สมัครทางไปรษณีย์ 

วิธีที่ 2 สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ  

วิธีที่ 3 สมัครทาง Internet  

 

2. การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ด าเนินการ ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 1 หรือที่ สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติ ต้องน าเอกสาร/หลักฐานมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ท าการขึ้นทะเบียน เป็น

นักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

2.๑  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

2.๒  ปริญญาบัตรหรอืใบรับรองสภา ระดับปริญญาตรี ฉบับจรงิและส าเนา จ านวน 2 ชุด 

2.๓  ใบรับรองผลการศกึษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ฉบับจรงิและส าเนา จ านวน 2 ชุด  

 (ต้องใช้ฉบับที่ระบุการจบหลักสูตรและ มวีันที่ส าเร็จการศกึษาแล้วเท่านั้น) 

2.๔  บัตรประชาชนฉบับจริงและส าเนาจ านวน 2 ชุด 

2.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 
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2.๖   เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ, ค าน าหน้านาม, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  

2.๗  ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 

2.8  ส าหรับผู้มีวุฒกิารศกึษาจากต่างประเทศ ต้องใช้   

 -  เอกสารการเทียบคุณวุฒิ จาก กระทรวงศกึษาธิการ  

 -  เอกสารการแปลคุณวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ   

 -  เอกสารการแปลคุณวุฒิเป็นภาษาไทย  

ทั้งนี้ จะด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เฉพาะผู้ที่มีเอกสาร/หลักฐานครบถ้วนเท่านั้น และ

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น            

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาหลังจากวันขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม่ จะถือว่าไม่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาและผลการศกึษาที่ผา่นมาเป็นโมฆะ 

 

3. ทะเบียนประวัติ 

3.1 ฐานขอ้มูลทะเบียนประวัติ  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีบริการการใช้ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา (e-graduate)                

เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติ ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการศึกษา เป็นต้น และ

แบบค ารอ้งการขอรับบริการด้านต่าง ๆ โดยเข้า http://www.grad.ru.ac.th 

ทั้งนี ้นักศึกษาต้องยืนยันข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้อง ตรงกัน  โดยต้องด าเนินการดังนี้ 

3.1.1 เข้าระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา (e-graduate) 

3.1.2 ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการให้ 

แล้วเสร็จก่อนการสอบประมวลความรู้/การสอบวิทยานพินธ์/การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หากหลังจากนั้น

จะไม่มกีารแก้ไขใด ๆ ทั้งสิน้  

3.2 การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล, ค าน าหนา้นาม, ยศ หรือการแก้ไขตัวสะกด ภาษาไทย

หรอืภาษาอังกฤษ  

การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล, ค าน าหน้านาม, ยศ หรือการแก้ไขตัวสะกด ภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประมวลความรู้ /การสอบ

วิทยานิพนธ์/การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หากหลังจากนั้น จะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยต้อง

ด าเนนิการดังนี ้

3.2.1 กรอกแบบค าขอแก้ไข-เปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล และค าน าหนา้นาม 

3.2.2 แนบส าเนาหลักฐาน/เอกสารการเปลี่ยนแปลง (แล้วแต่กรณี) จ านวน 2 ชุด 

3.2.3 น าเอกสารทั้งหมดยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการ

การศกึษา อาคารท่าชัย ช้ัน 1 โดยตรง  

http://www.grad.ru.ac.th/
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3.3 การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา กรณีช ารุด/สูญหาย  

การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา กรณีช ารุด/สูญหาย โดยต้องด าเนินการดังนี้ 

3.3.1 กรอกแบบแจ้งขอท าบัตรประจ าตัวนักศกึษา  

3.3.2 ช าระค่าธรรมเนียมการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ จ านวน 100 บาท ที่ กองคลัง 

ส านักงานอธิการบดี, อาคารท่าชัย ช้ัน 1 หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

3.3.3 น าบัตรประจ าตัวนักศึกษาเดิมในกรณีช ารุดหรือใบแจ้งความในกรณีสูญหาย           

มาแสดงด้วย  

3.3.4 น าเอกสารทั้งหมดยื่นต่อเจา้หนา้ที่งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการ

การศกึษา อาคารท่าชัย ช้ัน 1 โดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ 02 310 8563 

 

หมายเหตุ ห้ามส่งเอกสาร/หลักฐานมาพร้อมกับการแจ้งจบการศึกษาหรือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

เนื่องจากไม่ทันต่อการปรับฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบ

ประมวลความรู้/การสอบวิทยานิพนธ์/การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และหากหลังจากนั้นจะไม่มีการ

แก้ไขใด ๆ ทั้งสิน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


