
                                  

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

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

ฉบับที่ ๗

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 12)(อ่านต่อหน้า 12)

  

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก

คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษา ป.ตรี
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ

คณะกรรมการภาคประชาชนเดินหน้า
พัฒนาคุณภาพหอพักต่อเนื่อง

ม.ร. สอบไล่ส่วนภูมิภาค
ภาคฤดูร้อน/2554 

(อ่านต่อหน้า 12)

    

(อ่านต่อหน้า 12)

รามฯรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม 
6 - 10 มิถุนายน น้ี 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม ่

เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2555 (ทุกวัน) ทั้งส่วนกลาง 

(ม.ร. หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด)  

พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต 

ล่วงหน้า และรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่สมัครไม่ทันในช่วงแรก และผู้สนใจ 

ที่รอหลักฐานการศึกษาได้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 1/2555 

โดยซื้อใบสมัครได้ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 หรือที่สาขาวิทยบริการฯ 

23 จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 0-2310-8614-24    หรือที่ www.ru.ac.th 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการสอบไล่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 

ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 และ 9-10 มิถุนายน 2555 จำนวน 55 ศูนย์สอบ 

เป็นศูนย์สอบปกติ 37 ศูนย์ และศูนย์สอบ อบต./อบจ./เทศบาล 18 ศูนย์ 

โดยกำหนดคาบเวลาสอบปกติ คาบเช้า 09.00-11.30 น. คาบบ่าย 13.00-15.30 น. 

และคาบเวลาสอบซ้ำซ้อน คาบเช้า 09.00-12.30 น. คาบบ่าย 13.00-16.30 น.

 สำหรับกระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค มีจำนวนศูนย์ละ 225 วิชา 

เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 70 วิชา และข้อสอบอัตนัย จำนวน 155 วิชา

 กระบวนวิชาที่จัดสอบโครงการความร่วมมือ อบต./อบจ./เทศบาล 

มีจำนวนศูนย์ละ 50 วิชา เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 17 วิชา ข้อสอบอัตนัย 

จำนวน 32 วิชา  และวิชาที่อาจารย์จัดสอบเอง จำนวน 1 วิชา

 สำหรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงประชุมคณะกรรมการภาคประชาชน  

ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม  

ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร โดยมี ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต  

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการ อาจารย์ 

สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธาน 

กรรมการ ให้การต้อนรับและหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อ 

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตเพื่อ 

ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 2 ภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2555 โดยเรียน 

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.30-21.30 น. ที่ ม.ร. 

หัวหมาก โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Block 

Course ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 144,900 บาท  

(แบ่งชำระ 9 งวดๆละ 16,100 บาท)

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาจาก 5 หลัก เป็น  

7 หลัก สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน 

(รหัส47-54) โดยเริ่มใช้ในการลงทะเบียน 

เรียนตั้งแต่ ภาค 1/2555 (วันที่ 12-16 

มิถุนายน 2555)  เป็นต้นไปนั้น

 นักศึกษาสามารถเทียบรหัสวิชาที่

จะลงทะเบียน (จาก 5 หลักเป็น 7 หลัก) 

ได้จาก ม.ร.30 ภาค 1/2555 (รับที่คณะ)

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก 
นศ.เทียบรหัสวิชาได้จาก ขร. ฉบับน้ี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ต้อนรับ Mr.Javier Becker เอกอัครราชทูตชิลี 
ประจำประเทศไทย ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
ณ ห้องรับรอง  อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง























๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๗)วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียน
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วัน

ลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401033278-5401520886

5402044563-5402521909

5403033573-5403519373

5404051962-5404514118

5405006254-5405503359

5406078260-5406540954

5407002897-5407501807

5454006163-5454502161

5456500353-5456501138

5490501961-5490521860

12
  ม

ิถุน
าย

น
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301041710-5401033260

5302060990-5402044555

5303048820-5403033565

5404014408-5404051954

5305007212-5405006247

5306117499-5406078252

5307003011-5407002889

5354500273-5454006155

5456003101-5456500346

5490045787-5490501953

13
  ม

ิถุน
าย

น
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5201031183-5301041702

5202043872-5302060982

5203041081-5303048812

5304024200-5404014390

5205005688-5305007204

5206111634-5306117481

5207002675-5307003003

5254005019-5354500265

5456001378-5456003093

5490006474-5490045779

14
  ม

ิถุน
าย

น
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5001085157-5201031175

5002119997-5202043864

5103000864-5203041073

5204012925-5304024192

5005012264-5205005670

5106024515-5206111626

5007006777-5207002667

5054005649-5254005001

5356500792-5456001360

5390021698-5490006466 

15
  ม

ิถุน
าย

น
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4701500011-5001085140 

4702500010-5002119989

4703500019-5103000856

4704500018-5204012917

4705500017-5005012256

4706500016-5106024507

4707500015-5007006769

4754500017-5054005631

5356000017-5356500784

4790500013-5390021680

16
  ม

ิถุน
าย

น
  2

55
5

ทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์  

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่ 

รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE 

WWW.RU.AC.TH ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 

ตารางสอบไล่ ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10240 โทร. 0-2310-8611

 ม.ร.สอบไล่ส่วนภูมิภาคฯ            (ต่อจากหน้า 1)

พัฒนาหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. อย่างต่อเนื่องเพื่อ 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก และ 

สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

 โดยมีคณะกรรมการภาคประชาชน ซึ่งเป็น 

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายสิน นิติธาดากุล 

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นายประยูร ครองยศ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ นายอาณัติ  แย้มอยู่  

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ นายประเสริฐ ทองนุ่น สมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร นายเชวง เงินแพทย์  สมาชิกสภา 

เขตบางกะปิ นายเฉลียว คงตุก บรรณาธิการสถาน ี

โทรทัศน์  “ระวังภัย”  รวมทั้งผู้แทนผู้ประกอบการ

หอพักและผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย 

 คณะกรรมการฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานโครงการพิเศษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิตเพ่ือความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ  

ชั้น 2 หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8213 

และ www.excbba.ru.ac.th

 คณะบริหารธุรกิจฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

ลงทะเบียนฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

บอร์ดติดประกาศของทุกคณะ และหนังสือพิมพ์ 

“ข่าวรามคำแหง” ฉบับที่ 7 (วันที่ 28 พฤษภาคม- 

3 มิถุนายน 2555) และฉบับที่ 8 (วันที่ 4-10 

มิถุนายน 2555) รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดได ้

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยท่ี www.ru.ac.th ต้ังแต่ 

บัดนี้เป็นต้นไป

 “วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก” 

เป็นวลีท่ีภาพยนตร์อินเดีย หรือ “หนังแขก” 

ชอบใช้อยู่เสมอ และ

 “ข่าวรามคำแหง” รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ 

เมื่อไปร่วมงาน

 คล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ครบรอบ ๑๕ ปี

 เนื่องเพราะคณะดังกล่าวนี้ก่อตั้งขึ้น

มาเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐

 การก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความเป็นมาที ่

น่าสนใจระดับ “ตำนาน” ซึ่งเห็นสมควร 

บันทึกนามผู้ให้กำเนิดคณะนี้ไว้อย่างน้อย

ที่สุด ๓ คน

 คนที่ ๑ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ชื่อ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข

 คนที่ ๒ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์ คนแรก ชื่อ

 ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ วั ฒ น์   

ศรีวิทยารักษ์

 คนที่ ๓ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวง 

มหาวิทยาลัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดลำพูน ที่ชื่อ

 มนตรี (ตรี) ด่านไพบูลย์

 “ตำนาน” นั้นเป็นอย่างไร คงจะได้มี

การไขความต่อไปในโอกาสอันควร

 กล่าวจำเพาะงานในวันนั้น ซึ่งจัดได ้

อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และน่าประทับใจ

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกลับมาเยี่ยม  

“บ้าน” ของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

นับพันคน อันแสดงถึงวลีอมตะที่ว่า

 กินน้ำจากบ่อ ไม่ลืมคนขุดบ่อ

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี 

ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  และท่านคณบดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์   คงสง

 กองกิจการนักศึกษา ม.ร. จัดโครงการ 

อบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบ 

พิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอั งกฤษด้วย 

คอมพิวเตอร์ ฟรี แก่นักศึกษา ม.ร. และบุคคล 

ท่ัวไป จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน - 

กรกฎาคม 2555 โดยอบรม 10 วัน วันละ  

1 ชั่วโมง ผู้ผ่านการทดสอบได้รับวุฒิบัตร และ

ระบุในทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร

ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


