
แบบยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
          (Request Form for Faculty Transfer or Change of Field of Study) 

          ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (Admissions and Records Office) 
ส าหรับนักศกึษาสาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค ....... ปีการศึกษา ................   
(For Overseas Academic Services Center Students, Semester ……… Academic Year ….……..) 

*********************** 
CODE คณะและสาขาวิชาที่จะย้ายเข้า 
(Code of the Faculty and Field of Study transferred to) 

วันที่ (Date) ......... เดือน (Month) ..................... พ.ศ. (Year B.E.) ............ 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา (Student ID number) 
 
เรียน ผู้อ านวยการ  สวป. 
(To Director of Admissions and Records Office) 

ข้าพเจ้าชื่อ (First Name) .................................................... นามสกุล (Surname) .......................................................... 
คณะ (Faculty) ..................................... สาขาวิชาเดิม (Former Field of Study/Department) .....................................   
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ (Current Address) บ้านเลขที่ (House No.) ……..…… ถนน (Road) ......................................
เมือง (City) ................................... รัฐ (State) ……………………………… ประเทศ (Country) ………………….…………
รหัสไปรษณีย์ (Post Code) …………………….… โทรศัพท์บ้าน (Home Phone) …........................................................... 
มือถือ (Mobile Phone) ……………….….……… โทรสาร (Fax) ……………………………… E-Mail: ......................................... 

ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรียนปกติจริง ณ ศูนย์สอบ ..................... ประเทศ ................................. 
(I certify that I have registered for at least one regular semester and chosen an examination center at (in) 
..................... country …………………………) 

มีความประสงค์จะขอ (I wish to) 

   ย้ายคณะ (make a faculty transfer)              เปลี่ยนสาขาวิชา (change the field of study) 

จากคณะ (from the Faculty of) ..................................... สาขาวิชา (field of study) .................................................. 

ไปคณะ (to the Faculty of) ............................................. สาขาวิชา (field of study) ................................................. 

ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ส าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการย้าย
คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   
(I have attached a student ID card, a copy of registration fee receipt of the latest semester, 
and a fee receipt of 1,000 baht for the faculty transfer/change of the field of study.)  

ลงชื่อ (Signature) ……………………………………….. 
     นักศึกษา (Student) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ (Remarks:)  

           1. คณะและสาขาวิชา ที่ขอย้ายได้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ  
           (Transferrable faculties and fields of study stipulated by the university are as follows:) 

คณะ (Faculty)   สาขาวิชา (Field of study)                     CODE 

นิติศาสตร์ (Law)   นิติศาสตร์ (Law)     0100 
บริหารธุรกิจ (Business Administration) การจดัการ (Management)   0201 
รัฐศาสตร์ (Political Science)  บริหารรัฐกิจ (Public Administration)  0601 

 ศึกษาศาสตร์ (Education)  ศึกษาศาสตร ์เอกวิชาภาษาไทย (Education (Thai)) 0411 



 
2. วิธีด าเนินการยา้ยคณะหรอืเปลี่ยนสาขาวิชา  
 (Process for faculty transfer or change of field of study) 

1) ให้นักศึกษา Download แบบฟอร์มยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจากเว็บไซต์ 
www.oasc.ru.ac.th 

(Download a request form for faculty transfer or change of field of study from 
www.oasc.ru.ac.th.) 

2)    ช าระค่าธรรมเนียมการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา โดยการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
รามค าแหงโดยใช้สกุลเงิน “บาท” มายังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(หัวหมาก) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยรามค าแหง (นักศึกษาต่างประเทศ)” 
เลขที่บัญชี 468-032358-9, Siam Commercial Bank PCL. Ramkhamhaeng University 
(Hua Mak) Branch Bank, Swift Code: SICOTHBK, Current Account Number: 468-
032358-9, Account Name: Ramkhamhaeng University (OASC Students) 

(Pay the fee for faculty transfer or change of field of study via money transfer, in 
baht, to Ramkhamhaneng University bank account, Siam Commercial Bank PCL. 
Ramkhamhaeng University (Hua Mak) Branch Bank, Swift Code: SICOTHBK, Current 
Account Number: 468-032358-9, Account Name: Ramkhamhaeng University (OASC 
Students).) 

3)    กรอกข้อความในแบบค าร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้ครบถ้วนและชัดเจน ส่งมาที่   
ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ตู้ ปณ. 1218, ปณฝ. รามค าแหง, Bangkok 10241, Thailand (Fax: 662-310-8198; 
e-mail: oasc@ru.ac.th) พร้อมกับแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

    (Fill in the request form completely and clearly and mail with the following 
documents to the Office of Overseas Academic Services Center, Ramkhamhaeng 
University, P.O. Box 1218, Ramkhamhaeng Post Office Deposit, Bangkok 10241, 
Thailand.) (Fax: 662-310-8198; e-mail: oasc@ru.ac.th) 

3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศกึษา  
  (Copy of identification card) 
3.2  ส าเนาใบเสร็จรับเงินแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน  
   (Copy of registration fee receipt of current semester) 
3.3 ส าเนาใบโอนเงนิค่าธรรมเนยีมการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา จ านวน 1,000 บาท  

(หนึ่งพันบาทถ้วน)  
  (Copy of the 1,000-baht money transfer document) 
 

******************************** 


