
หมายเลข ช่ือรายการ จ านวนเงิน

01 ค่ารักษาสถานภาพ ตามจ านวน

02 ค่าบอกเลิก-บอกเพ่ิม (นศ.เก่า) ตามจ านวน

03 ค่าบอกเลิก-บอกเพ่ิม (นศ.ใหม่) ตามจ านวน

05 ค่า Transcript กรณี จบ 
ค่าค าอธิบายรายวิชา (ไม่มีภาษาไทย)

100.00     

06 ค่าใบรับรองนักศึกษา
ค่าใบรับรองเกรด
เรคคอมเมน 
ค่าซองส่งต่างประเทศ 3 ซอง

50.00       

07 ค่าใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 100.00     

08 ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 1,000.00  

10 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 100.00     

11 ค่าท าบัตรช ารุด 100.00     

12 ค่าท าบัตรหาย 100.00     

13 ค่าเปล่ียนช่ือ-นามสกุล/ยศ/ค าน าหน้า 100.00     

17 ค่าปรับกรณีไม่แจ้งจบในช่วงลงทะเบียนเรียน ภาคละ 300.00     

ค่าย้ายคณะกรณีพิเศษ 500.00     

ค่าย้ายคณะกรณี นักศึกษา ต่างประเทศ 1,000.00  

ค่าย้ายสาขากรณีพิเศษ 500.00     

ค่าย้ายสาขากรณี นักศึกษา ต่างประเทศ 1,000.00  

22 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต ตามจ านวน

24 ค่าสมาชิกข่าวราม (ทางปณ.) (ส าหรับนักศึกษาจบแล้ว) 200.00     

28 ค่าเปิดฐานข้อมูลเทียบโอน 100.00     

29 ค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้า ภาคละ 300.00     

32 ค่า LAB 200.00     

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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หมายเลข ช่ือรายการ จ านวนเงิน

33 ค่าย้าย-โอนต่างจังหวัด 600.00     

34 ค่าย้าย-โอน (คณะนิติศาสตร์) 1,100.00  

39 ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิตภาคพิเศษ 1,000.00  

ค่าใบรับรองสภา ภาคพิเศษ (รังสีเทคนิค) 100.00     

ค่าใบรับรองสภา ภาคพิเศษ (นานาชาติ) 300.00     

ค่าใบรับรองสภา ภาคพิเศษ (ต่างประเทศ) 500.00     

ค่าTranscript ภาคพิเศษ (รังสีเทคนิค) 100.00     

ค่าTranscript ภาคพิเศษ (นานาชาติ) 400.00     

ค่าTranscript ภาคพิเศษ (ต่างประเทศ) 500.00     

ค่าใบรับรองนักศึกษา ภาคพิเศษ (ต่างประเทศ) 100.00     

ค่าใบรับรองนักศึกษา ภาคพิเศษ (นานาชาติ) 300.00     

ค่าใบรับรองนักศึกษา ภาคพิเศษ (ต่างประเทศ) 500.00     

49 ค่าจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบวุฒิ 1,000.00  

50 ค่าค าอธิบายวิชากรณีไม่ส าเร็จการศึกษาทุกรหัส 50.00       

51 ใบแทนปริญญาบัตร (ต้องมีใบแจ้งความ) 1,000.00  

52 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ตามจ านวน

53 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ ตามจ านวน

54 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ตามจ านวน

55 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ตามจ านวน

56 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ตามจ านวน

57 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ตามจ านวน

58 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ตามจ านวน

59 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ โครงการกอล์ฟ ตามจ านวน

60 ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 50.00       

64 ค่าใบรับรองหรือหนังสือส าคัญปริญญาโท 50.00       

ค่าข้ึนทะเบียนปริญญาโท 2,000.00  
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หมายเลข ช่ือรายการ จ านวนเงิน

ค่าข้ึนทะเบียนปริญญาเอก 5,000.00  

72 ค่าท าบัตรหาย ระดับปริญญาโท-เอก 100.00     

73 ค่าเปล่ียนช่ือ-สกุล ระดับปริญญาโท-เอก 100.00     

77 ค่าช าระเงินเพ่ิม ตามจ านวน

78 ค่า Transcript กิจกรรม 100.00     

80 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามจ านวน

81 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือส าคัญ 100.00     

82 ค่าเทียบโอนภาคพิเศษ คณะทัศนมาตรศาสตร์ ตามจ านวน

79 ค่าแปลใบรับรองสภา /ค่าแปลปริญญาบัตร 100.00     

ส าเนาใบรับรองสภา 20.00       

ใบรับรองอนุปริญญา 100.00     

หมายเหตุ

- ค าอธิบายรายวิชาไม่มีภาษาไทย (กรณีค าอธิบายภาษาไทย กรุณาติดต่อท่ีคณะ)

- ค่า Transcript ส าหรับนักศึกษารหัส ต้ังแต่ 14-25 จะออกท่ีกองคลัง
(ท้ังนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้วและยังไม่จบการศึกษา

- ค่า Transcript ส าหรับนักศึกษารหัส  26 ข้ึนไป ออกท่ี Onestop Service
(เฉพาะนักศึกษาท่ียังไม่จบการศึกษา)
- ค่า Transcript ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ออกท่ีกองคลัง (เฉพาะนักศึกษาท่ี
ยังไม่จบการศึกษา)
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