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(อ่านต่อหน้า 12)

ม.ร. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ บริการประทับใจด้วย Super service

	 ทีม	 Hertz	 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ชนะเลิศ 

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ	 ครั้งที่	 9	 และได้เป็นตัวแทน 

ประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ร่วมกับเยาวชนกว่า	

11	ประเทศ	ที่ประเทศสิงคโปร์

 ทั้งนี้	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยองค์การพิพิธภัณฑ์ 

วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต	ิ(อพวช.)	รว่มกบับรษิทั	ทร	ูวชิัน่เคเบลิ	จำกดั	(มหาชน) 

บริษัท	เนกซ์สเตป	จำกัด	และบริษัทวัฏฏะ	คลาสสิฟายด์ส	จำกัด	จัดการ 

แข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ	ครั้งที่	9	รอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันที่	27	 

เมษายน	2554	ณ	สนามแข่งขัน	อพวช.	คลองห้า	จังหวัดปทุมธานี

	 สำหรับทีม	Hertz	 จาก	สาธิตรามคำแหง	ชนะเลิศในระดับมัธยม 

ศึกษา	ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ	20	ทีม

สาธิตรามฯ คว้าแชมป์แข่งจรวดน้ำ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดนิทรรศการ	 “หอพักติดดาว”	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหอพักคุณภาพที่ผ่านการรับรองจาก	 ม.ร.	 และหอพัก 

เครือข่ายแก่นักศึกษาใหม่	 และผู้ปกครองในช่วงการรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ระหว่างวันที่	 7-16	พฤษภาคม	 

2554			ณ	บริเวณด้านหน้าห้องสโมสร		อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อหอพักที่ได้รับการติดดาวได้จากเว็บไซต์	www.info.ru.ac.th

ม.ร. จัดนิทรรศการ “หอพักติดดาว”

	 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผลกล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	ภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 

2554	 ณ	 ส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ	 21	 จังหวัดท่ัวประเทศ	 ระหว่างวันท่ี	 7-16	 พฤษภาคม	 2554 

โดยจัดระบบการรับสมัครแบบ	 Super	 service	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 ซึ่งผู้สมัครจะใช้เวลาในการสมัครทุก 

ขั้นตอนไม่เกิน	 30	 นาที	 ทั้งนี้	 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 ได้พัฒนามาจากระบบ	 

One	 stop	 service	 เมื่อปี	 2551	 และพัฒนาต่อยอดมาเป็นระบบ	 Super	 service	 ในปี	 2552	 จนถึงปัจจุบัน	 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

และเกิดความประทับใจมากย่ิงข้ึน

 ทั้งนี้	 การดำเนินการครั้งนี้	 ยังได้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการกับสวป.	 อีกหลายหน่วยงาน	 เช่น	 

กองคลัง	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 กองกิจการนักศึกษา	 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	 งานประชาสัมพันธ์	 และ 

สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง	เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิด 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ระดับ 

ปริญญาตรี	ภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	 

2554	 ด้วยระบบ	 Super	 service	 ที่ 

สะดวกรวดเร็วสร้างความประทับใจ 

แก่ ผู้ ม าสมั ครและผู้ ปกครอง	

โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	

มหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี  

ผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และ 

ผู้ ปกครอง เข้ า ร่ วมในพิธี เป็น 

จำนวนมาก	 เม่ือวันท่ี	7	พฤษภาคม	 

2554	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	

ฉบับที่ ๕ปีที่ ๔๑

วันที่ ๑๖-๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๔

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘



ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาค 1/2554 (ม.ร. 30)

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน  วัน / เวลาสอบ

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกุล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นายโสภณ	พรหมดวง
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	 นายอิทธิพล	ศรีโสภา

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔



 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 กล่าวต้อนรับผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และ 

ผู้ปกครองด้วยความยินดีและกล่าวถึงการให้บริการด้วย 

ระบบ	 “Super	 service”	 ว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการใน 

ทุกข้ันตอนของการรับสมัครนักศึกษา				ด้วยความสะดวกรวดเร็ว	 

เพ่ือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาสมัคร  

ซ่ึงทุกข้ันตอนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในอาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 “การรับสมัครในปีนี้										มหาวิทยาลัยยังคงค่าหน่วยกิต 

ในอัตราเดิม คือหน่วยกิตละ 25.- บาท	 เพราะเข้าใจถึง 

ความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ต่างได้รับผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจ	 และจะได้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 

ของผู้ปกครอง	 ซึ่งการเรียนที่รามคำแหงจนจบปริญญาตรี  

หลักสูตร 4 ปี เสียค่าหน่วยกิต เพียง 8,960.- บาท	 นอกจากน้ี																 

ยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาหลายประเภท											ท้ังกองทุน 

กู้ยืม	 กยศ.	 ทุนเรียนดี	 5	 G	 และทุนสนับสนุนจากมูลนิธ ิ

และองค์กรการกุศล	ที่มีผู้บริจาคให้เป็นจำนวนเพียงพอต่อ 

การสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”	 	

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 กล่าวต่อไปว่าแม้จะ 

จัดการศึกษาโดยเก็บค่าหน่วยกิตในราคาถูก									แต่ก็สามารถ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ	 เพราะมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	 มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 

สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีการสร้างเสริม 

ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา	ทำให้นักศึกษาม ี

ความรู้	 ความสามารถ	 และสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความรู ้

คู่คุณธรรม	 ซึ่ง	 39	 ปีที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 

ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า	 7	 แสนคน	 เป็นที ่

ยอมรับของสังคมและประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้า 

ในวิชาชีพอย่างดียิ่ง	 ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัย 

จะใส่ใจดูแลลูกศิษย์เหมือนกับลูกหลานของตนเอง	โดยมหาวิทยาลัย 

ได้ดำเนินการให้มีโครงการ	“หอพักติดดาว”	“หอพักสีขาว”	

และ	“เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”	ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี 

จากผู้ประกอบการหอพัก	 เพื่อให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ตาม 

หอพักได้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี																	และมีความปลอดภัยจากอบายมุข 

และสิ่งเสพติดต่างๆ

 จากน้ัน	อธิการบดี ม.ร.	ได้เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่	 

ภาค	 1/2554	 ด้วยระบบ	 Super	 service	 ด้วยการแสดงของ 

หุ่นละครเล็ก	 โจหลุยส์	 ตอน	 “แก้ววิเศษ”	 พร้อมแสง	 สี	 

เสียง	 ต่ืนตาต่ืนใจผู้ร่วมงานเป็นอย่างย่ิง	 และได้นำส่ือมวลชน 

เยี่ยมชมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในขั้นตอนต่างๆ	ภายใน 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 	ทั้งนี้	พิธีเปิด 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่คร้ังน้ี	 ยังได้รับเกียรติจาก	 อาจารย์ 

สิรพิชญ์ สินมา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	 ซึ่งเคยเป็น 

นักศึกษา	Pre-degree	 รามคำแหง	และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

ด้วยอายุเพียง	 19	 ปี	 และคุณแม่วลีทิพย์ เสมอวงษ์	 เจ้าของร้าน 

เส้ือและเคร่ืองประดับ	 “ริชลี่”	 ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเรียน 

ในรามคำแหงด้วย

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 เมื่อ	 “ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์”	 หรือ 

ศาสตราจารย์ พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ 

ปราโมช มีอายุครบ	๘๐	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	

๒๐	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๓๔

 บรรดาลูกศิษย์และคนท่ีเคารพนับถือท่าน 

ได้ร่วมกันก่อตั้ง	“มูลนิธิคึกฤทธิ์	๘๐”	ขึ้น	

 ซ่ึงต่อมาเม่ือท่านอาจารย์ถึงแก่อสัญกรรม	 

ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๘	 สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 ได้ทรง 

รับเข้าไว้ในพระราชูปถัมภ์

	 และเมื่อถึง	 ๑๐๐	 ปีแห่งชาตกาลของ 

ท่าน	 	 เมื่อ	๒๐	เมษายน	๒๕๕๔	คือในปีนี ้

จึงมี	“สถาบันคึกฤทธิ์”	เกิดขึ้น

 สถาบันคึกฤทธิ์	 ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธ ิ

คึกฤทธ์ิ		๘๐	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 ตั้งขึ้นบนเนื้อที่เกือบ	 ๒	 ไร่	 ซึ่งเป็น 

ที่ราชพัสดุ	 ในซอยงามดูพลี	 เขตสาทร	 

กรุงเทพมหานคร

	 เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ทันสมัย 

 เป็นท่ีเก็บ	 สะสมรวบรวมและเผยแพร่ 

ผลงานของศาสตราจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์ 

	คึกฤทธ์ิ	 ปราโมช

 เปิดให้ประชาชนท่ีสนใจได้เข้ามาศึกษา 

ค้นคว้าความคิด	ชีวิต	และผลงานด้านต่างๆ

	 ทั้งด้านการเมือง	การปกครอง

	 ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

	 ภาษา	หนังสือ	และวรรณกรรม

 ถ้าประเทศสหราชอาณาจักร หรือประเทศ 

อังกฤษมีบ้านเชคสเปียร์ที่คนของเขาภูมิใจ	 

 เราก็มีสถาบันคึกฤทธ์ิ	 หรือบ้านคึกฤทธ์ิ	 

ท่ีคนของเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

   นิติศาสตร์													5301038484	-	5301524020

			บริหารธุรกิจ									5302046403	-	5302523708

			มนุษยศาสตร์								5303037468	-	5303520133

			ศึกษาศาสตร์									5304035933	-	5304512709

			วิทยาศาสตร์									5305008194	-	5305503590

				รัฐศาสตร์												5306078121	-	5306544221

				เศรษฐศาสตร์							5307002245	-	5307501683

				สื่อสารมวลชน					5354005075	-	5354502345

				ทรัพยากรฯ										5356500628	-	5356501121

				Pre-degree											5390502150	-	5390522125

			นิติศาสตร์													5201048385	-	5301038476

			บริหารธุรกิจ									5202066113	-	5302046395

			มนุษยศาสตร์								5203060297	-	5303037450

			ศึกษาศาสตร์									5304009854	-	5304035925

			วิทยาศาสตร์									5205011926	-	5305008186

				รัฐศาสตร์													5206139189	-	5306078113

				เศรษฐศาสตร์							5207003996	-	5307002237

				สื่อสารมวลชน					5254006132	-	5354005067

				ทรัพยากรฯ										5356500032	-	5356500610

				Pre-degree											5390041803	-	5390502143

			นิติศาสตร์													5101030939	-	5201048377

			บริหารธุรกิจ									5102042974	-	5202066105

			มนุษยศาสตร์								5103047378	-	5203060289

			ศึกษาศาสตร์									5204017890	-	5304009847

			วิทยาศาสตร์									5105005523	-	5205011918

				รัฐศาสตร์													5106123994	-	5206139171

				เศรษฐศาสตร์							5107002569	-	5207003988

				สื่อสารมวลชน					5154001647	-	5254006124

				ทรัพยากรฯ										5356001783	-	5356500024

				Pre-degree											5390008927	-	5390041795

			นิติศาสตร์												4901068892	-	5101030921

			บริหารธุรกิจ									4902092362	-	5102042966

			มนุษยศาสตร์								5003004073	-	5103047360

			ศึกษาศาสตร์									5104004485	-	5204017882

			วิทยาศาสตร์										4905008241	-	5105005515

				รัฐศาสตร์													5006023054	-	5106123986

				เศรษฐศาสตร์							4907006748	-	5107002551

				สื่อสารมวลชน					4954003812	-	5154001639

				ทรัพยากรฯ										5356000884	-	5356001775

				Pre-degree											5290025658	-	5390008919

			นิติศาสตร์												4601500012	-	4901068884

			บริหารธุรกิจ									4602500011	-	4902092354

			มนุษยศาสตร์								4603500010	-	5003004065

			ศึกษาศาสตร์									4604500019	-	5104004477

			วิทยาศาสตร์										4605500018	-	4905008233

				รัฐศาสตร์													4606500017	-	5006023047

				เศรษฐศาสตร์							4607500016	-	4907006730

				สื่อสารมวลชน					4654500018	-	4954003804

				ทรัพยากรฯ										5356000017	-	5356000876

				Pre-degree											4690500014	-	5290025641

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

      คณะ                ช่วงรหัสนักศึกษา                     
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ลงทะเบียนเรียน

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ม.ร. เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ ฯ                 (ต่อจากหน้า 1)


