
  
 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาช้ันปริญญาตรี  
ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (รุ่นที่ ๖/๑) 

 

            หลักสูตรที่รับสมัคร บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร ๓ ปี ๑๓๒ หน่วยกิต  
                 - สาขาวิชาการจัดการ   บธ.บ.(การจัดการ) 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร                
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยให้นักศึกษาแบ่ง
ช าระเป็น ๘ งวดๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    
 โดยช าระงวดแรกในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ส าหรับวัน เวลา ในการช าระงวดถัดไปให้เป็นตามประกาศของโครงการ
พิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา เรื่อง การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร 

  ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือเทียบเท่า 
  ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ได้แก่ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 
  ๓. ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ๔. ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
 

  ขอรับใบสมัครและสมัคร พร้อมช าระเงินได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้ 
 - ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.skbba.ru.ac.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 
 - สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ทุกวัน (ไม่เว้นวัน
เสาร์และอาทิตย์) เว้นแต่ วันหยุดนักขัตฤกษ์  โทร ๐๒-๓๑๐-๘๒๑๓, ๐๘๑-๔๒๓-๕๐๖๙, ๐๗๔-๒๕๑-๓๓๓, ๐๙๒-๒๕๒-
๗๔๒๕, ๐๘๗-๒๘๖-๖๑๔๕ และ ๐๖๓-๗๑๗-๗๘๗๙    
 



     ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์   
             ๗๐๐ บาท ( เจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 
 
           การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือกโดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์ของคณะ
กรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 
 
 เวลาเรียน   

   การบรรยายในชั้นเรียนระหว่างวันเสาร์ และวันอาทิตย ์เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 

           ก าหนดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  - รับสมัคร สัมภาษณ์ และข้ึนทะเบียน/ลงทะเบียน 
  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ ๑ 
จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยให้ช าระด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามค าแหง และเขียน 
ชื่อ-สกุล ด้านหลังเช็ค 

 
  -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
      วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.    
 
      -  เปิดเรียน 
              วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 โครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดการเรียนการสอน และการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมี
นักศึกษาจ านวนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คน และปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเป็นอ านาจ
ของโครงการฯ  
           
 
 
 
 
 



-แนบประกาศ- 
 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๖ /๑) 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์   

........................................................................... 
 
หลักฐานการสมัคร 

 ๑. ใบสมัครต้องกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ๓ ใบ 
 ๒. ส าเนาวุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ (กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไปให้ถ่าย ๔ ฉบับ) 
 “วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น”   
      ๒.๑ กรณีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ต้องแนบส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือใบสมรส หรือใบหย่า(แล้วแต่กรณี)          

       ให้เท่าจ านวนส าเนาวุฒิการศึกษา และเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี) 
      ๒.๒ กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศให้ด าเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการ 

            ก่อนการสมัคร และให้ถ่ายส าเนาใบเทียบความรู้เท่ากับวุฒิการศึกษานั้นมาในวันสมัครด้วย (ถ้ามี) 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อ-สกุลผู้สมัคร ๒ ฉบับ 
 ๔. ส าเนาบัตรประชาชน ๔ ฉบับ 
 ๕. ใบรับรองแพทย์ 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
แบ่งช าระเป็น ๘ งวดๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยงวดแรกช าระในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตยท์ี่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ค่าธรรมเนียมครอบคลุมรายการต่อไปนี้ 
 ๑.  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน 
 ๒.  ต าราหรือเอกสารประกอบค าบรรยายภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
 ๓.  เสื้อโปโล ๑ ตัว 
 ๔.  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 ๕.  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการ 

 ๖.  ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 


