
1 
 

 
 

ขันตอนการสมัครผ่านทางอนิเทอร์เน็ต   (www.iregis2.ru.ac.th) 
 

 

 

 

 

 

 

ขันตอนที 1 เปิด  www.iregis2.ru.ac.th  เพือเขา้สู่ระบบการรับสมคัรทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกคณะ/สาขา และประเภท    

การสมคัรพร้อมกรอกขอ้มูลการสมคัรเบืองตน้ 

ขันตอนที 2 ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยเลือกวชิาลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา ทีสมคัรเรียน เมือลงทะเบียนเรียบร้อยจะไดรั้บ  

Username และ Password  เพือใชใ้นการเขา้สู่ระบบ สําหรับตรวจสอบสถานะการสมคัรเรียน  

ขันตอนที 3  เมือไดรั้บ Username และ Password ในขันตอนที 2 เรียบร้อยแลว้ ผูส้มคัรตอ้งเขา้ไปกรอกประวติัส่วนตวัและ

ขอ้มูลการศึกษาใหค้รบถว้นสมบูรณ์ พร้อมอพัโหลดเอกสารประกอบการสมคัร 

 เอกสารการสมัครทีจะต้องอัพโหลด ประกอบด้วย (รองรับเฉพาะไฟล ์JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)  

1. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ เสือคอปก) ขนาด 1.5  นิว หรือ 2 นิว   

2. สําเนาวฒิุการศึกษา ถ่ายสําเนาดา้นหนา้-ดา้นหลงั  

2.1 กรณีเปลยีนชือ - นามสกุล ใหแ้นบสําเนาใบเปลยีนชือ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือ 

   ทะเบียนหย่า (แลว้แต่กรณี)  

 2.2 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน 

2.2.1 ตอ้งผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมคัรได ้(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

2.2.2 สําเนาหนงัสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย 

2.2.3  สําเนาแปลวฒิุการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (กรณีวฒิุการศึกษาเป็นภาษาอนื) 

เยบ็ติดกบัวฒิุการศึกษา  

2.2.4 สําเนาใบเทียบระดบัความรู้ เยบ็ติดกบัวฒิุการศึกษา 

 วฒิุระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไป ติดต่อขอเทียบระดบัความรู้                              

ทีกระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) 

 วฒิุระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ใหเ้ทียบระดบัความรู้ตามประกาศ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เรือง หลกัเกณฑก์ารเทียบระดบัความรู้วฒิุการศึกษา

ต่างประเทศ 

 วฒิุระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดบัความรู้                        

ทีสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

*** ทังนีให้ดําเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน 

2.2.5 แบบยินยอมเปิดเผยขอ้มูลทางการศึกษา (Authorization Form) 

2.2.6 แบบทีอยูส่ถานศึกษาเดิม (School Address) 
 

คําแนะนํา  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความเป็นจริง 

 ทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึง หรือหลักฐานใดทีใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ  

 โดยทีมหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินทีได้ชําระไว้แล้วทังสิน รวมทังผลสอบทีผ่านมาถือเป็น  

เสียเปล่า มหาวิทยาลัยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมให้ 
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2.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอืนทีหน่วยงานราชการออกให ้  

(กรณีใชค้าํนาํหนา้นามเป็น ยศ ใหแ้นบสาํเนาบตัรขา้ราชการหรือคาํสงัแต่งตงัทีเป็น ยศ ปัจจุบนั) 

2.4 กรณีเป็นพระภิกษุ  สามเณร ใหส่้งสําเนาใบสุทธิ หนา้  2,3,4,5  หรือในกรณีทีไม่มีใบสุทธิใหแ้นบใบรับรอง

การอุปสมบทแทน   

2.5 หลกัฐานการชาํระเงิน   
 

                          *** กรณีทสีมัครเรียนแบบเทยีบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมัตกิารเทียบโอนภายใน 3 วนั

ทําการ แล้วจงึจะสามารถชําระเงนิได้ 
 

 

ขันตอนที 4 การชาํระเงิน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงการศึกษา 

 วิธีการชําระเงิน : มหาวทิยาลยักาํหนดวธีิการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรและลงทะเบียนเรียน 4 วธีิ ดงันี 

 วิธีที 1  การชําระเงินโดยผ่านระบบการสแกน QR CODE (ทุกธนาคาร) 

             (ผูส้มคัรตอ้ง Capture หนา้จอทีชาํระเงินเรียบร้อยแลว้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานการชาํระเงิน) 

 วิธีที 2  การชําระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพิม 10 บาท) 

 วิธีที 3  การชําระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง (ผูส้มคัรจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม  

               ธนาคารเพิมตามอตัราของบตัรเครดิต) 

 วิธีที 4  การชําระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  (Counter Service)  7-11 ทุกสาขา 

              *** โดยผู้สมัครจะต้องชําระเงินภายใน  3  วันทําการ นับจากวนัทีลงทะเบียนเรียนไว้  
 

ขันตอนที 5 ภายหลงัจากการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแลว้ 

  ผูส้มคัรจะตอ้งส่งเอกสารการสมคัร มาทางไปรษณียไ์ทย หรือบริษทัขนส่งของเอกชน 

 กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์  

 ถึง “หวัหนา้ฝ่ายรับสมคัรและแนะแนวการศึกษา”   

 สํานกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

 ตู ้ปณ. 1003  ปณฝ. รามคาํแหง  กรุงเทพ ฯ 10241 

 กรณีจัดส่ง บริษัท ขนส่งเอกชน   

 ถึง “หวัหนา้ฝ่ายรับสมคัรและแนะแนวการศึกษา” 

 สํานกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล (สวป. ชนั 3)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 10240  โทร 02-3108623 

 (โดยผูส้มคัรจะตอ้งส่งเอกสารทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัทาํการ นบัจากตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อย) 

ประกอบด้วย 1.  ใบสมคัรและใบขึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด 1.5 นิว หรือ  

       2 นิว พร้อมลงชือผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั    

 2.  สําเนาวฒิุการศึกษาถา่ยสําเนาดา้นหนา้ – ดา้นหลงั  จาํนวน  2  ฉบบั 

2.1  กรณีเปลียนชือ - นามสกลุ ใหแ้นบสําเนาใบเปลียนชือ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือ         

ทะเบียนหย่า (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแนบเอกสารดงักล่าวดว้ย จาํนวน 2 ฉบบั 

2.2   กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน 

2.2.1 ตอ้งผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมคัรได ้(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

2.2.2 สําเนาหนงัสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย 



3 
 

 
 

2.2.3 สําเนาแปลวฒิุการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (กรณีวฒิุการศึกษาเป็นภาษาอนื)จาํนวน 2 ฉบบั     

เยบ็ติดกบัวฒิุการศึกษา  

2.2.4 สําเนาใบเทียบระดบัความรู้ 2 ฉบบั เยบ็ติดกบัวฒิุการศึกษา 

 วฒิุระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไป ติดต่อขอเทียบระดบัความรู้ 

ทีกระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) 

 วฒิุระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ใหเ้ทียบระดบัความรู้ตามประกาศ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เรือง หลกัเกณฑก์ารเทียบระดบัความรู้วฒิุการศึกษาต่างประเทศ 

 วฒิุระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดบัความรู้ทีสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

*** ทังนีให้ดําเนินการตดิต่อขอเทยีบระดบัความรู้ ให้เรียบร้อยก่อนการสมคัรเรียน 

2.2.5  แบบยินยอมเปิดเผยขอ้มูลทางการศึกษา (Authorization Form) 

2.2.6 แบบทีอยูส่ถานศึกษาเดิม (School Address) 

2.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอืนทีหน่วยงานราชการออกให ้จาํนวน 1 ฉบบั       

 (กรณีใชค้าํนาํหนา้นามเป็น ยศ ใหแ้นบสาํเนาบตัรขา้ราชการหรือคาํสงัแต่งตงัทีเป็น ยศ ปัจจุบนั) 

2.4  กรณีเป็นพระภิกษุ  สามเณร ใหส่้งสําเนาใบสุทธิ หนา้  2,3,4,5  หรือในกรณีทีไม่มีใบสุทธิใหแ้นบ 

 ใบรับรองการอุปสมบทแทน  จาํนวน 2 ฉบบั 

2.5    หลกัฐานการชาํระเงิน  จาํนวน 1  ฉบบั   

2.6   ใบรับรองแพทย ์ จาํนวน 1 ฉบบั (กรณีสมัคร PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้) 
 

 

***สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและขนาด A4 เท่านัน 
 

 

ขันตอนที 6 เมือผูส้มคัรมีสถานะเป็นนกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ ใหด้าํเนินการ ดงันี 

1. ใหพิ้มพใ์บเสร็จลงทะเบียนเรียน ในหนา้สถานะการสมคัร  www.iregis2.ru.ac.th    

(โดยใช ้Username และ Password  ทีไดรั้บใน ขันตอนที 2)  และ 

2. ใหส้มคัรใชร้ะบบ e-service ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดที้ https://beta-e-service.ru.ac.th 

 (สําหรับตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ของนกัศึกษา หรือพิมพใ์บเสร็จลงทะเบียนเรียน) 

3. ตรวจสอบรายชือรับบตัรประจาํตวันกัศึกษา จาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard   

      ประมาณ 60 วนั (ทาํการ) หลงัจากไดรั้บรหสัประจาํตวันกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ 

ติดต่อขอรับบตัรประจาํตวันกัศึกษาไดที้ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (หวัหมาก) 

       สถานทีตงั อาคาร สวป.ชนั 1 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  โทร 02-719-1250-3 

วนัทาํการ (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์)  เวลา 08.30 - 15.30  น.  

(ปิดทาํการวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

    เอกสารทีใช้ในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา (ห้ามรับแทนทุกกรณี) 

1.  บตัรประจาํตวัประชาชน ตวัจริง (ทีไม่หมดอายุ)  พร้อมสําเนาบตัรประชาชน   จาํนวน 1 ฉบบั 

2.  หลกัฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงิน) 
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ตวัอย่างการตรวจสอบสถานะการสมัคร 

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

6301000010 

รหสัประจาํตวันักศึกษา 

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน(ตวัจริง) 

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน(สาํเนา) 

นางสาวสุดสวย รักราม 

พมิพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน  
ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนตัวจริง สามารถพิมพ์

ไดเ้พียงครังเดียวเท่านนั 

ตรวจสอบรายชือเพอืรับบัตรประจาํตวันักศึกษา 

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


