มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมพัฒนาชุมชน
ข่าวรามฯสุ รินทร์

บทบรรณาธิการ

จดหมายข่าวรามฯสุ รินทร์ ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รวบรวมข่าวสารในช่ วงไตรมาสที่ 2
เพื่อประชาสั มพันธ์ ให้ ศิษย์ เก่ า ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมถึงกิจกรรมทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยฯ
ได้ ดาเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน สาหรับข่าวรามฯสุรินทร์ ฉบับนี้ มาเริ่มต้นกันที่...
ฉบับ มกราคม 2565

ข่ าวสารรอบรั้วรามคาแหง

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้ วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็ นวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช กำหนดให้เป็ นวันรัฐพิธี
และไม่ถือเป็ นวันหยุดรำชกำร ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุ ณำธิคุณของพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช พระมหำกษัตริ ยผ์ ูท้ รงประดิษฐ์
อักษรไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มกรำคม 2565 นำยสุ วพงศ์ กิติภทั ย์พิบูลย์ ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นประธำนในพิธีพิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่ม
ดอกไม้สด เบื้องหน้ำพระบรมรู ปหล่อ องค์พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ณ มหำวิทยำลัยรำมคำแหงสำขำวิทยบริ กำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์ โดยมี
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ภำครัฐ ภำคเอกชน นักศึกษำและประชำชนชำวจังหวัดสุรินทร์ เข้ำร่ วมพิธี
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2565 เวลำ 10.00 น. นำยอดิเทพ กมลเวชช์
รองผู ้ว่ ำ รำชกำรจัง หวัด สุ ริ น ทร์ เป็ นประธำนเปิ ดกิ จ กรรม
จิตอำสำพระรำชทำนพัฒนำภูมิทศั น์ ทำควำมสะอำดสถำนศึกษำ
และน ำกล่ ำวปฏิ ญ ำณ "เรำท ำควำมดี เพื่ อ ชำติ ศำสน์ กษัต ริ ย์"
เนื่ องในวั น พ่ อขุ น รำมค ำแห งมห ำรำช โด ยน ำจิ ต อ ำส ำ
พระรำชทำนจัง หวัด สุ ริน ทร์ ร่ ว มบ ำเพ็ ญ สำธำรณประโยชน์
พัฒนำภูมิทศั น์ เก็บกวำดขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อเป็ น
กำรสร้ำงจิ ตสำนึ ก และควำมตระหนัก ให้ก ับประชำชนทุกภำค
ส่ ว นในกำรรักษำควำมสะอำดเรี ยบร้อ ยของบ้ำนเมือ ง ณ พื้นที่
ของมหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริ ก ำรเฉลิมพระเกี ยรติ
จังหวัดสุรินทร์

หน้า 2

ข่าวรามฯสุรินทร์

ฉบับ มกราคม 2565
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สุ ริน ทร์ ร่ ว มพิธี ถ วำยรำชสั ก กำระ เนื่ อ งในวัน ยุทธหัตถีข องสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ หอประชุม
องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ เพื่อแสดงควำมจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระมหำกษัตริ ย์
สำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณ และพระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ที่ทรงพระปรี ชำสำมำรถ
กล้ำหำญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริ รำชศัตรู ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้ำงควำมเป็ นเอกรำช ให้แก่ชำติไทยและเป็ น
มหำวีรกรรมที่เลื่องลือ ปรำกฏอยู่ในประวัติศำสตร์ตรำบจนทุกวันนี้

o วันสอบซ่ อม ภาค 1/2562
รอบแรก วันที่ 8 – 9 ก.พ. 2563
รอบสอง วันที่ 15 – 16 ก.พ. 2563
ศูนย์สอบจังหวัดสุ รินทร์ “ ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์ ”
o วันลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน /2562
วันที่ 21 – 23 มี.ค. 2563
o รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2563
จำหน่ำยใบสมัคร 30 มี.ค. – 29 มิ.ย. 2563
รับสมัครและลงทะเบียน 5 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 2563
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์

มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เข้ำ ร่ ว มโครงกำร
จังหวัด สุ ริน ทร์ สร้ ำ งสุ ข สร้ ำ งรอยยิ้ ม เมื่อ วัน ที่ 19 มกรำคม 2565 ณ โรงเรี ย นกุ ด ไผทประชำสรรค์
ต ำบลกุ ด หวำย อ ำเภอศี ข รภู มิ จั ง หวัด สุ ริ นทร์ เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ก ำรรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษำใหม่
ระดับปริ ญ ญำตรี ประจำปี กำรศึก ษำ 2565 โดยนำยสุ วพงศ์ กิติภ ัทย์พิบูล ย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุ ริน ทร์
เป็ นประธำนในพิธี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อระดับปริ ญญำตรี และกำรศึกษำแบบก้ำวหน้ำ
สำหรับนัก เรี ยน ชั้น ม.4 – ม.6 ด้วยระบบ Pre-Degree ณ โรงเรี ยนหนองขุนศรี วิทยำ โรงเรี ยนลำพลับพลำวิทยำคำรโรงเรี ยนกระเทียมวิทยำ โรงเรี ยนสวำย
วิทยำคำร และโรงเรี ยนทับโพธิ์พฒั นวิทย์ในรอบเดือนมกรำคม เพื่อประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ระดับปริ ญญำตรี ประจำปี กำรศึกษำ 2565

สาหรับท่ านที่ต้องการ รับชมข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สุ รินทร์ สามารถเข้ าชมได้ ที่
www.surin.ru.ac.th หรื อ facebook ม.รำมคำแหง สุ รินทร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 044-558-918-9 โทรสำร 044-558-924
ฉบับนี้ มีข่ำวประชำสัมพันธ์เพียงเท่ำนี้ ท่ำนใดที่มีข่ำวดี ๆ และต้องกำรนำข่ำวมำประชำสัมพันธ์ แจ้งได้ที่ ม.รำมคำแหง สุ รินทร์ค่ะ

