มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมพัฒนาชุมชน
ข่ าวรามฯสุ รินทร์

บทบรรณาธิการ

จดหมายข่ าวรามฯสุ รินทร์ ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์ รวบรวมข่ าวสารในช่ วงไตรมาสที่ 1
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ศิษย์ เก่ า ศิษย์ ปัจจุบันและประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบความเคลือ่ นไหวต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมถึงกิจกรรมทั้งหลายทีม่ หาวิทยาลัยฯ
ได้ ดาเนินการเพือ่ พัฒนาชุ มชน สาหรับข่ าวรามฯสุ รินทร์ ฉบับนี้ มาเริ่มต้นกันที.่ ..
ฉบับ ธันวาคม 2563

เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้

17 มกราคม “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช”
เพื่อราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชที่มีต่อปวงชนชาวไทย และชาวรามคาแหงทุกคน
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกท่านร่ วมบวงสรวงสักการะพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
และร่ วมพิธีวนั พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 07.50 น.

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ อ่ ขุนรามคาแหงมหาราช สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นประธานในพิธีสักการะพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
และพิ ธี ท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิ ก ษุส งฆ์ เนื่ อ งในวันคล้า ยวันสถาปนามหาวิ ทยาลัย รามค าแหง ครบรอบ 49 ปี เมื่ อ วันพฤหัสบดี
ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ การจัดกิ จกรรมในครั้งนี้ มหี น่วยงานราชการ
ต่างๆ นัก ศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี และศิษย์เ ก่ามาร่ ว มพิ ธี เพื่ อ ร่ ว มกันแสดงความกตัญญูก ตเวที ต่อ มหาวิ ทยาลัย ฯ ได้พบปะแลกเปลี่ ย นความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆระหว่างรุ่ นพี่และรุ่ นน้องอย่างอบอุ่น

หน้า 2

ข่าวรามฯสุรินทร์

ฉบับ ธันวาคม 2563

บรรยากาศการสอบไล่ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ณ ศูนย์สอบจังหวัดสุ รินทร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี และการศึกษาแบบก้าวหน้า สาหรับนักเรี ยน
ชั้น ม.4 – ม.6 ด้วยระบบ Pre-Degree ณ โรงเรี ยนท่าสว่างวิทยา โรงเรี ยนนาดีวิทยา โรงเรี ยน
เทนมี ย ์มิ ต รประชา โรงเรี ย นบ้า นตรึ ม (ตรึ มวิ ท ยานุ เ คราะห์ ) โรงเรี ยนหนองอี ย อวิ ท ยา
พร้อม เข้าร่ วมโครงการเปิ ดโลกการศึกษาและอาชีพ (open house) ณ โรงเรี ยนศีขรภูมิพิสัย
และโรงเรี ยนประสาทวิทยาคาร ในรอบเดื อนพฤศจิ กายน เพื่อประชาสัมพันธ์ก ารรั บสมัค ร
นักศึกษาใหม่ ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
o

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาค 1 ปี การศึกษา 2564

รับสมัครรอบที่ 1
รอบที่ 2
- ทางไปรษณีย์
- ทางอินเตอร์เน็ต

4 - 5 มิ.ย. 2564
2 - 6 ก.ค. 2564
29 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2564
29 มี.ค. - 5 ก.ค. 2564

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์
o ลงทะเบี ย นสอบซ่ อมของนั ก ศึ ก ษาส่ วนภู มิ ภ าค
ภาค 1/2563 ทาง Internet และ Application

- วันที่ 18 - 22 ม.ค. 2564
o วันสอบซ่ อมภาค 1/2563

- รอบที่ 1 วันที่ 20 - 21 ก.พ. 2564
- รอบที่ 2 วันที่ 27 - 27 ก.พ. 2564
ศู น ย์ ส อบจั งหวั ด สุ ริ น ทร์ ณ สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ยรติ
จังหวัดสุ รินทร์
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

