
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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

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

(น�งวนิด�  ห�ญณรงค์)
นักประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

รักษ�ร�ชก�รแทนหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

 ฉบับที่ ๓๑

วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ปีที่ ๔๖



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2559 (ม.ร. 30)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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      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 ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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      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 ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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      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 ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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 ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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      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 ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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 ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน 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     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ

รวม 2,343 กระบวนวิชา

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 ข้างหน้ารหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

 ของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ ์

 หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
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

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน 
ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2559

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5901000546 - 5901063791

5902010783 - 5902068252

5903000585 - 5903036506

5804505393 - 5904043451

5805500658 - 5905008255

5806523261 - 5906095756

5907000409 - 5907004021

5954004973 - 5954019351

5956001993 - 5956004393

5990024985 - 5990050758

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5701044868 - 5901000538

5802004191 - 5902010775

5703033125 - 5903000577

5704032506 - 5804505385

5705002441 - 5805500641

5706117446 - 5806523253

5807000285 - 5907000391

5854010021 - 5954004965

5856500045 - 5956001985

5990002072 - 5990024977

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5501028509 - 5701044850

5602012840 - 5802004183

5503023490 - 5703033117

5504053249 - 5704032498

5405012252 - 5705002433

5506532083 - 5706117438

5607001129 - 5807000277

5754006947 - 5854010013

5756002829 - 5856500037

5890009854 - 5990002064

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5201000014 - 5501028491

5202000013 - 5602012832

5203000012 - 5503023482

5204000011 - 5504053231

5205000010 - 5405012245

5206000019 - 5506532075

5207000018 - 5607001111

5254000010 - 5754006939

5356000017 - 5756002811

5290000016 - 5890009847

17
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คม
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55
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คม
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55
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19
  ธ

ัน
วา

คม
  2

55
9

20
  ธ
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วา

คม
  2

55
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 คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล

สัตตมวาร (7 วัน) โดยร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร 

(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระภิกษุ 90 รูป เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อำาเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง

 

 

 คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง 

ร่วมพิธีรับพระ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริเวณ

หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ จังหวัดตรัง เนื่องใน 

“ประเพณีถือศีล-กินผัก จังหวัดตรัง” ประจำาปี 2559 

เพ่ือร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

จังหวัดตรังให้คงอยู่สืบไป มีประชาชนและนักท่องเท่ียว

ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P.N.Y.S.) 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญนักศึกษาร่วมงาน

อาซูรอสัมพันธ์ ระหว่างวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2559 

เพื่อรำาลึกถึงวันสำาคัญของศาสนาอิสลาม และ 

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของศาสนาอิสลาม 

รวมถึงสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา  

ณ บริเวณซุ้ม P.N.Y.S. และบริเวณหน้าอาคารศิลาบาตร

กลุ่มนักศึกษา P.N.Y.S. 
จัดงานอาซูรอสัมพันธ์

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กำาหนดให้มีการสอบ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 12-13 และวันท่ี 

19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

ระดับปริญญาตรี โดยใช้โรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี 

เป็นสถานที่สอบของศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี นั้น 

    เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี มีความ

จำาเป็นบางประการไม่สามารถใช้เป็นสถานที่สอบ

ของศูนย์สอบจังหวัดลพบุรีในการสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 

2559 ตามวันดังกล่าวได้

 เพื่อให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว 

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จึงจำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 

2559 ของศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค จาก

โรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี (DL) เป็นโรงเรียนเมืองใหม่ 

(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) (DL) ซึ่งสอบระหว่างวันที่ 

12-13 และวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สถานท่ีต้ัง 

ตำาบลทะเลชุบศร อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

หมายเลขโทรศัพท์ 036420187 และ หมายเลขโทรสาร 

036411269 สถานท่ีใกล้เคียง วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ 

และศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ศูนย์สอบ จ.พิษณุโลก 

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีนโยบายขยายโอกาส

ทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยเปิดศูนย์สอบท่ีจังหวัด- 

พิษณุโลก และใช้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นสถานท่ี

สอบไล่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระดับ-

ปริญญาตรี นั้น 

 เน่ืองจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 

มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับภาระงาน 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่สามารถ

ใช้เป็นสถานที่สอบของนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ได้

     เพื่อให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว 

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จึงจำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบของศูนย์สอบ

จังหวัดพิษณุโลก จากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (PR) เป็น 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (PR) ต้ังแต่ภาค 1 

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป สถานท่ีต้ัง  ตำาบลหัวรอ 

อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 

055322658 โทรสาร 055214750 สถานท่ีใกล้เคียง สนามกีฬากลาง 

จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ศูนย์สอบ จ. ลพบุรี

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรามฯ-ตรัง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๑) วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี จกัรนีฤบดนิทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู ้ทรงพระคุณ

อันประเสริฐ สุดที่จะพรรณนา

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา- 

นรศิรานวุดัตวิงศ์ ทรงพระนพินธ์บทเพลงสรรเสรญิ-

พระบารมี ไว้ว่า

 ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน

 ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบถวายบงัคมด้วยหวัใจ

และด้วยเศียรเกล้า

 นบพระภูมิบาล บุญดิเรก

 แด่พระผูอ้ภบิาลรกัษาแผ่นดนิ ผูเ้พยีบพร้อม

ด้วยบุญ คุณความดีอันรุ่งเรือง

 เอกบรมจกัรนิ พระสยามนิทร์ พระยศยิง่ยง

 ทรงเป็นหนึง่ และทรงเป็นท่ีสดุในบรรดา 

พระราชาทัง้ปวง ทรงเป็นพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสยาม 

มีพระเกียรติยศอย่างยอดยิ่งและยั่งยืน

 เย็นศิระเพราะพระบริบาล

 ความร่มเยน็ท่ีอยูเ่หนอืหวั เพราะพระองค์

ทรงดูแลรักษา

 ผลพระคณุ ธ รกัษา ปวงประชาเป็นสขุศานต์

 ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ได้รกัษาป้องกนัประชาชนทัง้ปวงให้เป็นสขุและสนัติ

 ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง 

หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย

 ขอจงดลบันดาลให้สิ่งที่พระองค์ต้อง 

พระราชประสงค์ สำาเรจ็ผลสมดงัทีต่ัง้พระราชหฤทยั

 เหมือนชัยมงคลที่ถวายมานี้ เทอญ

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

อธิการบดี ขอบคุณชาวรามคำาแหง

ร่วมให้บริการอาหาร-น้ำาดื่มแก่ประชาชน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง พร้อมด้วย พลเอกราชรกัษ์ เรียนพืชน์ 

กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่ สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 พลตรวีโิรจน์ วจิติรโท รองผูบั้ญชาการหน่วยบัญชาการ- 

รักษาดินแดน และพันเอกวรภพ  ถาวรแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำาลังสำารอง รวมทั้ง 

ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

จติสาธารณะมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ร่วมแจกอาหาร-เครือ่งดืม่ และพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ชุดครุยปริญญามหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเพื่อ 

เข้ากราบสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบ้ืองหน้าพระบรมโกศ  

ณ บริเวณประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่า

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงร่วมกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้บริการ

อาหาร-เครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้

ประชาชนจำานวนมากที่มายังบริเวณนี้ได้รับประทานอาหารและนำ้าดื่มที่ดีถูกสุขอนามัย ทำาให้ร่างกายสดชื่นและ

มีกำาลังในการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาจิตสาธารณะมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมาช่วย

อำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ประชาชนด้วย

 สำาหรับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยได้นำา ร่มสีดำา  2,000 คัน อาหารบรรจุกล่อง  5,000 กล่อง  

และลองกอง 400 กโิลกรมั รวมทัง้พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 15,000 พระรปู 

มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ร่วมกับ ททบ.5 ซึ่งได้นำานำ้าดื่ม 1,000 ขวด และพัด 1,000 อัน มาร่วมให้บริการด้วย

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

จงึถอืโอกาสน้ีตัง้ใจท�าประโยชน์ให้แก่สังคม โดยรวมพลงัด้วยความรกัและความสามคัคจีากคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ 

บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต เดินทางมาให้บริการ

อาหาร-เครื่องดื่มแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน”

 รามคำาแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมรับ- 

นักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree วันที่ 18 - 21 

พฤศจิกายนนี้ ที่ ม.ร.หัวหมาก ให้สิทธิ์เทียบโอน

หน่วยกิตเพิ่มขึ้นสำาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิอนุปริญญา

หรือเรียนปริญญาใบที่ 2

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับสมัครนักศึกษาใหม ่

ระดับปริญญาตรี ภาค    2    ปีการศกึษา     2559      เฉพาะส่วนกลาง 

(ม.ร. หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 

(ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.

iregis.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2559  รวมทั้ง 

เปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา 

ในระบบ  Pre-degree  เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า  

โดยสามารถนำาหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ  ม.6 

 นอกจากนี ้ มหาวทิยาลยัรามคำาแหงยงัเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่ทำางานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือ

เรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้มากขึ้นทำาให้สำาเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

 ผู ้สนใจซื้อใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียด

ได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th 

หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

ม.ร. รับนศ.ใหม่ 18-21 พ.ย.นี้


