
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘ (น�งวัฒน�  อัติโชติ)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

 ฉบับที่ ๘

วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

   
 
             
สาขาวิทยบริการฯประชุมแนวทาง
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แสดงความยินดีผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล จ.หนองบัวลำาภู

 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดหนองบัวล�าภู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐปกรณ์ 

พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวล�าภู 

เนื่องในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559  

ณ ศาลจังหวัดหนองบัวล�าภู

 นายณฐัปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม เป็นศษิย์เก่าคณะนติิศาสตร์ ม.ร. 

และเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอื “กว่าจะได้นัง่บลัลงัก์ศาล” ซึง่เล่าถงึประวตั ิ

การต่อสูช้วีติของตนเอง จนเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูด้้อยโอกาสได้ม ี

ก�าลงัใจในการใช้ชีวติ และนายณฐัปกรณ์ ได้รบัรางวลัศษิย์เก่าดีเด่นของ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ในโอกาสวนัสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 43 ปีทีผ่่านมา

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ ์ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง เป็นประธานประชมุแนวทาง

ปฏิบัติงานในการสอบสัมภาษณ์

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

23 จังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร  

และเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ 

ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องส่งสัญญาณระบบ 1 ชั้น 5 ส�านักเทคโนโลยี-

การศึกษา   

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดสอบสัมภาษณ์

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 โดยจะมีผู้บริหารลงพื้นที ่

ปฏิบัติงาน และมีคณะกรรมการอ�านวยการปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

ท�าหน้าทีเ่พือ่ให้การบรหิารจดัการโดยภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ท้ังนี ้ ขอความร่วมมอื 

จากเจ้าหน้าที่สาขาฯช่วยกันประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู ้จักในท้องถิ่นมากขึ้น 

ปฏิบัติงานด้วยความรักและความสามัคคี พร้อมทั้งเพ่ิมบทบาทในการท�างานเพ่ือเป็นการ

บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมและให้สงัคมได้รบัทราบว่ารามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ห้โอกาส

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วประเทศได้อย่างแท้จริง

   
 
ม.ร.ปรับภูมิทัศน์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

เร่งปลูกต้นไม้ตกแต่งสถานที่ให้ร่มรื่นสวยงาม

 รามค�าแหงเดนิหน้าสูม่หาวทิยาลัยสเีขยีว ร่วมมอื “สวนนงนชุ” ปลูกต้นไม้ 

ใน ม.ร. ให้เป็นสวนสวยและร่มรื่น อธิการบดีน�าร่องบริจาคต้นปาล์มใบใหญ่

และไม้ประดับเพื่อปลูกบริเวณรอบสระน�้า

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดเผยว่า การท�าให้ ม.ร. เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) เป็นนโยบายหนึง่

ทีไ่ด้แถลงไว้กบัประชากร เพือ่พัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลัยให้มภูีมทัิศน์

ท่ีร่มร่ืนสวยงาม และนักศึกษาจะได้ใช้เป็นพื้นที่ส�าหรับการพักผ่อนและการท�า 

กิจกรรมต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากนายกัมพล  ตันสัจจา  

นักตกแต่งสวนท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง 

เป็นเจ้าของสวนนงนุชทีพั่ทยา เข้ามาช่วยด�าเนนิการในการออกแบบ ก�าหนดพืน้ที่

และชนดิของต้นไม้ทีจ่ะน�าเข้ามาปลกู และควบคมุการด�าเนนิการโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย

แต่อย่างใด (อ่านต่อหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 1/2559 (ม.ร. 30)
     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ   วิชา (CR)  / SEC           วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

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



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

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



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

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



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

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



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

รวม 2,479 กระบวนวิชา

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 ข้างหน้ารหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

 ของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ ์

 หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน 
ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2559

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5801013946 - 5801516088

5802029206 - 5802516830

5803012243 - 5803511319

5804010600 - 5804508769

5805002184 - 5805502274

5806025747 - 5806528328

5807001986 - 5807501514

5854012662 - 5854505228

5856003057 - 5856501266

5890050114 - 5890517278

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5601503591 - 5801013938

5702023556 - 5802029198

5603507939 - 5803012235

5604051390 - 5804010592

5605005858 - 5805002176

5706024261 - 5806025739

5707002118 - 5807001978

5754024460 - 5854012654

5756501036 - 5856003040

5890010613 - 5890050106

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5401514970 - 5601503583

5502041980 - 5702023549

5403516072 - 5603507921

5504019489 - 5604051382

5405008581 - 5605005841

5506070472 - 5706024253

5507002508 - 5707002100

5654501401 - 5754024452

5656003166 - 5756501028

5790017627 - 5890010605

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5101500014 - 5401514962

5102500013 - 5502041972

5103500012 - 5403516064

5104500011 - 5504019471

5105500010 - 5405008573

5106500019 - 5506070464

5107500018 - 5507002490

5154500010 - 5654501393

5356000017 - 5656003158

5190500016 - 5790017619
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     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ
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9

10
  ก

รก
ฎา

คม
  2

55
9

11
  ก

รก
ฎา

คม
  2

55
9



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๘) วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เมื่อฉบับที่แล้ว “ข่าวรามค�าแหง” 

พูดถึง “นักศึกษาภาคพิเศษ” ว่าคืออะไร 

มีลักษณะอย่างไร และตั้งขึ้นโดยยึดหลัก 

ปรัชญาแนวใด 

 วันนี้ขอบอกเล่าต่อไปอีกเล็กน้อย 

ในฐานทีเ่คยสอนทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ  

 เทียบกับนักศึกษาภาคปกติ นักศกึษา- 

ภาคพิเศษอาจจะมีเวลามาเรียนน้อย

 แต่ก็มีโอกาสได้เรียนร่วมกันและมี

กิจกรรมร่วมกันมาก 

 คล้ายกับนักศึกษา “มหาวทิยาลัยปิด” 

มากกว่านักศึกษาภาคปกติของเรา 

 กิจกรรมหนึ่งที่ “ข่าวรามค�าแหง” 

ยินดีไปร่วมด้วย (เมือ่ได้รบัเชญิ) คอื 

 กจิกรรมส่งเสรมิความสามคัคใีนหมูค่ณะ 

 เนือ่งเพราะจะท�าให้เขาและเธอได้คดิถึง 

พี ่เพือ่น น้อง คณะและมหาวทิยาลยั 

 ดังที่คณะรัฐศาสตร์ มีกิจกรรมที ่

“ข่าวรามค�าแหง” เห็นว่าน่ารักมาก และ 

เธอก็ท�ากันมาทกุรุน่ คอื กิจกรรม 

 รับน้อง-ส่งพี่

 เช่นปีนี ้รุน่ ๑๘ จะจดัรบัน้องรุน่ ๑๙ 

และส่งพี่รุ่น ๑๗ 

 และจะเชญิรุน่พีต่ัง้แต่รุน่ที ่๑ มาพบกบั

รุน่น้องๆ ด้วย 

 ท่านประธานรุน่ ๑๘ (วลิาสณิ ี เทพหสัดิน 

ณ อยุธยา ) บอกว่าจะเป็นงาน 

 ส่ง พี่ รับ น้อง พบ ผองพี่ 

 “ข่าวรามค�าแหง” ขออวยพรให้รุน่ ๑๘ 

 ประสบความส�าเร็จ

 วางพวงมาลา นายจกัรกฤช  ศรีธนกฤช 

ผู้อ�านวยการกองกลาง ม.ร. เป็นผู้แทน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงวางพวงมาลาถวายบงัคม 

พระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวเพื่อเป็นการน้อม 

ร�าลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความ 

กตญัญกูตเวทติา  เม่ือวนัที ่ 30  พฤษภาคม  2559 

เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาท- 

สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  หน้าอาคารรฐัสภา

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน- 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 

นักศึกษา หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน 

ระดับกลาง คร้ังท่ี 3/59 รุ่นท่ี (91) โปรแกรมท่ีเปิดอบรม 

Setting & Maintenance Windows System, Working 

with Microsoft Excel 2010, การใช้งานบริการ 

Google Apps โดยนักศึกษาที่จะอบรมในหลักสูตรนี ้

จะต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ 

ในส�านักงานระดับต้นมาก่อน ค่าสมัครพร้อมต�าราเรียน

และอุปกรณ์  500  บาท  ดังนี้ 

 กลุ่มวันเสาร์, วันอาทิตย์ (เช้า) 

  อบรมวันท่ี 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2559

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ 

www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวว่าระหว่างทีร่อการออกแบบ

จากผู้ให้การสนับสนุนน้ัน           ตนได้ขอให้คุณกัมพล 

และทีมงานมาเริ่มด�าเนินการน�าร่องก่อน เพื่อให้ทัน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยอธิการบดีได้บริจาค

ต้นปาล์มใบใหญ่ จ�านวน 300-400 ต้น และไม้ประดบั

อื่นๆอีกกว่า 10,000 ต้น ให้ทีมงานสวนนงนุชปลูก

บริเวณรอบสระน�้าด้านหน้า ม.ร. เมื่อวันที่ 30 - 31 

พฤษภาคม 2559 ทีผ่่านมา จากนัน้ ทีมงานของสวนนงนชุ

จะเข้ามาส�ารวจและก�าหนดพืน้ทีร่วมทัง้ชนิดของต้นไม้

ที่จะน�ามาปลูกใน ม.ร.อย่างต่อเนื่องต่อไป

 อธกิารบด ี ยงัย�า้ว่าการปลกูต้นไม้ให้รามค�าแหง

เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวนัน้               เป็นการด�าเนนิการต่อเนือ่ง 

จากที่ได้ท�าไปบางส่วนก่อนหน้านี้ คือ การสร้างซุ้ม

นกัศกึษาใหม่ และการทาสอีาคารเรยีนและการปรบั- 

ภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยให้สดใสและสวยงาม

 “มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาช่วยกัน

รกัษาสภาพแวดล้อมใน   ม.ร.     ให้สะอาด ร่มรืน่ สวยงาม 

และมีบรรยากาศของสถานศึกษาอย่างแท้จริงด้วย” 

 ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา จากสวนนงนุช 

กล่าวว่าเมื่อได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัย

เรือ่งการปลกูต้นปาล์ม กม็คีวามยนิดทีีไ่ด้เข้ามามส่ีวนร่วม 

เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเยาวชน 

อยากให้นักศึกษามีความร่มเย็น รักต้นไม้ และเห็น 

ถึงความร่มรื่นของมหาวิทยาลัย ทั้งยังปลื้มใจที่

อธิการบดี ม.ร. มีวิสัยทัศน์ที่อยากให้รามค�าแหงเป็น

มหาวทิยาลัยสเีขยีว ในโอกาสเดยีวกนันี ้ ทางสวนนงนชุ

จะขอร่วมปลกูต้นไม้ให้กบัมหาวทิยาลยัด้วยความยนิดี

เพือ่ให้นักศกึษามีความภมูใิจกบัสถาบนัว่าเป็นแหล่งเรยีนรู้ 

ทีม่คีวามร่มรืน่ร่มเยน็เหมาะกบัการเข้ามาเรยีนหนงัสอื

อย่างแท้จริง

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให ้

มกีารสอบไล่ของนกัศกึษาส่วนภมูภิาค  ภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 11- 12 และ วันที ่

18 - 19 มถินุายน 2559  โดยใช้โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

เป็นสถานทีส่อบของศนูย์สอบจงัหวดันครศรธีรรมราช  นั้น

 เนื่องจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษามีเหตุ

จ�าเป็นบางประการไม่สามารถใช้เป็นสถานท่ีสอบ

ของศนูย์สอบจงัหวดันครศรธีรรมราช  ตามวนัดงักล่าวได้

 เพื่อให้การจัดสอบในศูนย์สอบดังกล่าว

ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

จงึจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงสถานทีส่อบของศูนย์สอบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ีได้แจ้งไว้ในคู่มือ

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค   

จากโรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษาเป็นวทิยาลยัเทคนคิ- 

นครศรธีรรมราช สถานทีต่ัง้ เลขที ่ 263 ต�าบลท่าวงั 

ถนนราชด�าเนนิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356062

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.ร. ปรบัภมูทิศัน์ฯ (ต่อจากหน้า 1)


