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 การชําระเงิน นักศึกษาสามารถทําได้ดังน้ี 
 -  ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใช้สกุลเงิน 
“บาท” หากนักศึกษาโอนเงินมาจากต่างประเทศขอให้เผื่อเงินมาด้วย เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมหักโอนเงิน  
และหากค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาถึงเมืองไทยไม่ครบตามจํานวน มหาวิทยาลัยฯ จะขอให้นักศึกษา 
ชําระเงินเพิ่มเติมมาอีกครั้งต่อไป ในการน้ี จึงขอแนะนําให้นักศึกษาติดต่อญาติในประเทศไทยให้โอนเงิน 
จากประเทศไทยเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นการดีที่สุด 

    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 
  บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบญัชี “มหาวทิยาลัยรามคําแหง  
  (นักศึกษาต่างประเทศ)” 
  เลขท่ีบัญชี 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 Student) 

หลังจากการโอนเงินแล้ว ให้นักศึกษาส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมเขียน      
ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ไปยังสํานักงานวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ทาง 
โทรสาร (66) 2 310 - 8198 เพื่อส่งกองคลังของมหาวิทยาลัยตรวจสอบการโอน 
เงินต่อไป 

 
 

  

 

 
 

 

 

 


