มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมพัฒนาชุมชน
ข่ าวรามฯสุ รินทร์

บทบรรณาธิการ

จดหมายข่ าวรามฯสุ รินทร์ ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์ รวบรวมข่ าวสารในช่ วงไตรมาสที่ 2
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ศิษย์ เก่ า ศิษย์ ปัจจุบันและประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบความเคลือ่ นไหวต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมถึงกิจกรรมทั้งหลายทีม่ หาวิทยาลัยฯ
ได้ ดาเนินการเพือ่ พัฒนาชุ มชน สาหรับข่ าวรามฯสุ รินทร์ ฉบับนี้ มาเริ่มต้นกันที.่ ..
ฉบับ มีนาคม 2564

บรรยากาศการสอบซ่ อม ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดสุ รินทร์ จัดสอบซ่ อ มประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 13 – 14 และ 20-21 มีนาคม 2564 โดยใช้สถานที่สอบ ณ อาคารเรี ยนรวมและปฏิบตั ิการ 3 ชั้น และได้ดาเนิ นการตามมาตรการ
ควบคุ ม ป้ องกัน และเฝ้ าระวังการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุ ข อย่างเคร่ งครัด คื อ ให้ นัก ศึ ก ษาสวมหน้ากากอนามัย หรื อ หน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมื อ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้
เว้นระยะห่ างทางสังคม มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุ ณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ ซึ่ งบรรยากาศในการสอบซ่ อมในครั้งนี้ ดาเนิ น ไปด้วยความ
เรี ยบร้อย

หน้า 2

ข่าวรามฯสุรินทร์

ฉบับ มีนาคม 2564

เมื่ อ วัน ที่ 24 มี น าคม 2564 มหาวิท ยาลั ย รามค าแหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกีย รติ จั ง หวัด สุ ริ น ทร์ จัด โครงการพัฒ นาบุ ค ลากร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่ อง "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา" เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมโครงการได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
ฝึ กทักษะพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นมืออาชีพ

มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวั ด สุ ริ น ทร์
เข้าร่ วมโครงการจัง หวัด สุ ริ นทร์ สร้ า งสุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม เมื่ อ วัน ที่ 25 มี น าคม 2564
ณ โรงเรี ยนบ้านเพี้ยราม ตาบลเพี้ยราม อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์
การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษ าให ม่ ระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี ประจ าปี การศึ ก ษ า 2564 โดย
นายสุวพงศ์ กิติภทั ย์พิบูลย์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็ นประธานในพิธี

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
o ลงทะเบี ยนเรี ยนภาคฤดู ร้อ น/2563 ทาง Internet
และ Application

วันที่ 14 – 17 พ.ค. 2564
o รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาค 1 ปี การศึกษา 2564
- สมัครด้ วยตนเอง

4 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2564
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์

- สมัครทางไปรษณีย์

19 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564
- สมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
www.iregis2.ru.ac.th 19 เม.ย. - 5 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริก ารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สุ รินทร์ จัดกิจ กรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริ ญ ญาตรี และการศึก ษา
แบบก้าวหน้า ส าหรั บ นัก เรี ยน ชั้น ม.4 – ม.6 ด้ว ยระบบ Pre-Degree ณ โรงเรี ยนแกศึก ษาพัฒ นา พร้ อ มทั้งแจกเอกสารประชาสั มพัน ธ์ ยงั หน่ ว ยงาน
ราชการในเขตพื้นที่จงั หวัดสุ รินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2564

สาหรั บท่ านที่ต้องการ รั บชมข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การฯ จ.สุ รินทร์ สามารถเข้ าชมได้ ที่
www.surin.ru.ac.th หรื อ facebook ม.รามคาแหง สุ รินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-558-918-9 โทรสาร 044-558-924
ฉบับนี้ มีข่าวประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ ท่านใดที่มีข่าวดี ๆ และต้องการนาข่าวมาประชาสัมพันธ์ แจ้งได้ที่ ม.รามคาแหง สุ รินทร์ค่ะ

