แบบยื่นคําขอยายคณะ หรือ เปลี่ยนสาขาวิชา
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
สําหรับนักศึกษาสวนภูมิภาค ภาค .............. ปการศึกษา ...................
CODE คณะและสาขาวิชาที่จะยายเขา
วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. ..................

รหัสประจําตัวนักศึกษา

เรียน ผูอํานวยการ สวป.
ชื่อ .......................................................... นามสกุล ................................................ คณะ ...................................
สาขาวิชาเดิม ................................... ที่อยูปจจุบันเลขที่ ............ ถนน ................................ตําบล/แขวง ..........................
อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ......................................โทรศัพท ..................................................
ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 2 ภาคเรียนปกติจริง ณ ศูนยสอบจังหวัด ..............................................
มีความประสงคจะขอ
ยายคณะ
เปลี่ยนสาขาวิชา
จากคณะ ......................................... ไปคณะ ............................................ สาขาวิชา .........................................................
ไดแนบบัตรประจําตัวนักศึกษา สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคลาสุด และคาธรรมเนียมการขอยายคณะ
หรือเปลี่ยนสาขาวิชา เปนไปรษณียธนาณัติ จํานวน 200.- บาท (กรณีพิเศษ 500.- บาท)
หมายเหตุ 1.) คณะและสาขาวิ ช า ที่ ข อย า ยได เ ฉพาะคณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํา หนด คื อ
นิติศาสตร
สาขาวิชา นิติศาสตร
CODE 0100
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
CODE 0201
มนุษยศาสตร
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
CODE 0308
รัฐศาสตร
สาขาวิชา บริหารรัฐกิจ
CODE 0601
2.) วิธีดําเนินการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
1. ขอรั บ แบบการขอย า ยคณะหรื อ เปลี่ ย นสาขาวิ ช า (ม.ร.41) ได ที่ ส าขาวิ ท ยบริ ก ารทุ ก แห ง หรื อ จดหมายถึ ง
หัวหนาฝายทะเบียนประวัตนิ ักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 พรอมแนบ
ซองเปล า ป ด ตราไปรษณี ย าการ จ า หน า ชื่ อ ที่ อ ยู ข องตนเอง
2. กรอกขอความในแบบ ม.ร.41 ใหครบถวน และชัดเจน สงไปยังสถานที่ที่ระบุไวในขอ 1 พรอมกับแนบเอกสาร
ดังตอไปนี้
2.1 สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว นั ก ศึ ก ษา
2.2 สําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคปจจุบัน
2.3 คาธรรมเนียมการขอย ายคณะหรือเปลี่ ยนสาขาวิชาเปนธนาณัติ จํานวน 200.- บาท
(กรณี พิเศษ 500.- บาท) สั่งจายมหาวิท ยาลัย รามคําแหง ปท. รามคําแหง
2.4 ซองเปล า ป ด ตราไปรษณี ย ากร จ า หน า ชื่ อ ที่ อ ยู ข องตนเอง

ฝายทะเบียนประวัตินักศึกษา
วันที่บังคับใช 25 มีนาคม 2556

1-1

FM

สวป. 15-1-10

ฉบับที่ 1

คําแนะนําการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
สําหรับนักศึกษา สวนกลาง และ สวนภูมิภาค
กรณีนักศึกษาสวนกลาง
1. นักศึกษาตองเคยลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ
2. นักศึกษาตองดําเนินการยายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชากอนเรียนจบครบหลักสูตร
ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ
3. นักศึกษาสวนกลางทีป่ ระสงคจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ดําเนินการไดที่
อาคาร KLB ชั้น 1 (ศูนย One Stop Service) โดยชําระคาธรรมเนียม 200.- บาท
(กรณีที่ขอยายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ตองชําระคาธรรมเนียม
เปนเงิน 500.- บาท)

กรณีนักศึกษาสวนภูมิภาค
1. ขอรับแบบฟอรมการขอยายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ไดที่สาขาวิทยบริการทุกแหง
หรือ download ไดที่ http://joomla.ru.ac.th/regis/class201/change_region.pdf
2. กรอกแบบฟอรมดังกลาว พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
2.1 สําเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปจจุบัน
2.2 ธนาณัติคาธรรมเนียมการขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา เปนเงิน 200.- บาท
(กรณีที่ขอยายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ตองชําระคาธรรมเนียม
เปนเงิน 500.- บาท) สั่งจายมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปท. รามคําแหง พรอม
แนบซองเปลาปดดวงตราไปรษณียากร ราคา 3.- บาท จาหนาซองถึงตัวเอง
สงไปที่
หัวหนาฝายทะเบียนประวัตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (อาคาร สวป. ชั้น 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

