
ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2564     97

สถานทีตงัและหมายเลขโทรศพัท์

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปราจนีบรุ ี   หมู ่11  ตําบลไมเ้คด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ี25230 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 8 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(037) 218908 - 12, 0-2310-8000 ต่อ 70200, 70201

อุทยัธานี   บา้นบางกุง้ ตาํบลสระแกกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 61000 อยูห่่างจากตวัเมอืง 6 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(056) 980567-9, 0-2310-8000 ต่อ 70300, 70301 

นครศรธีรรมราช  ถนนศรธีรรมราช-ทุง่สง ตาํบลทา้ยสาํเภา อาํเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000

     โทรศพัท ์(075) 378660-1, (075) 466147-8, 0-2310-8000 ต่อ 70500, 70501

อํานาจเจรญิ   ศนูยร์าชการท ี2 (ดงสบีรุ)ี 125 หมู ่3 ถ.ชยางกรู ตาํบลไกค่าํ อาํเภอเมอืง จาํหวดัอํานาจเจรญิ 37000

     โทรศพัท ์ (045) 523515-6, 0-2310-8000 ต่อ 70400, 70401

แพร ่    สาธารณประโยชน์เดน่ยวง ตาํบลป่าแมต อาํเภอเมอืง จงัหวดัแพร ่54000 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 6.7 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(054) 520580, 0-2310-8000 ต่อ 70600, 70601

นครพนม   109 หมูท่ ี12 บา้นดา่นสาวคอย ตาํบลนาแก อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 48130

     โทรศพัท ์(042) 571409, (042) 530980-9, 0-2310-8000 ต่อ 70700, 70701

สโุขทยั    บา้นวงัวน ถนนสโุขทยั-ตาก ตําบลเมอืงเกา่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 64210 

     อยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 18 กโิลเมตรและห่างจากอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 4 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(055) 945112-4, 0-2310-8000 ต่อ 70900, 70901

ขอนแกน่   สาธารณประโยชน์รมิถนนบา้นไผ ่- มหาสารคาม กม.ท1ี9 (ถนนแจง้สนิท) บา้นโนนทอง 

     ตาํบลหนิตงั อําเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 40110 

     โทรศพัท ์(043) 274250-4, (043) 306106-7, 0-2310-8000 ต่อ 71000, 71001

ศรสีะเกษ   เลขท ี363 หมู ่3 ศนูยส์ง่เสรมิอาชพีทุง่ขมุทรพัย ์ถนนเลยีงเมอืง ตําบลหนองไผ ่

     อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 อยูห่า่งจากศาลากลางประจาํจงัหวดัประมาณ 6 กโิลเมตร 

     โทรศพัท ์(045) 826067-8, 0-2310-8000 ต่อ 71100, 71101

ตรงั     ถนนตรงั-ปะเหลยีน ตําบลนาบนิหลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 92000 หา่งทา่อากาศยานตรงั 4 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(075) 501199, (075) 501164-7, 0-2310-8000 ต่อ 71200, 71201

ลพบรุ ี    บา้นหวัเปียม ถนนพระปิยะ ตําบลป่าตาล อาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ี15000

     โทรศพัท ์(036) 414052-4, 0-2310-8000 ต่อ 71300, 71301

นครราชสมีา   139 ม.7 ถนนนครราชสมีา - โชคชยั ก.ม.ท ี22 ตําบลทา่อ่าง อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30190

     โทรศพัท ์(044) 249715, (044) 249900, (044) 756505 , 0-2310-8000 ต่อ 70800, 70801

หนองบวัลาํภ ู  ถนนอุดร-เลย ตําบลนาคาํไฮ อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู39000 

     โทรศพัท ์(042) 315952-9, 0-2310-8000 ต่อ 71700, 71701

ชยัภมู ิ    ถนนสรุนารายณ์ ตําบลโคกเรงิรมย ์อําเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ36160 

     ห่างตวัอาํเภอประมาณ 20 กโิลเมตร

     โทรศพัท ์(044) 056061-3, 0-2310-8000 ต่อ 71600, 71601

เพชรบรูณ์   หมูท่ ี6 ถนนเลยีงเมอืงหล่มสกั ตําบลฝายนาแซง อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110

     โทรศพัท ์(056) 718333-4, 0-2310-8000 ต่อ 71500, 71501

บรุรีมัย ์    เลขท ี119 หมู ่4 บา้นโคกเขาน้อย ถนนบรุรีมัย-์หว้ยราช ตาํบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับรุรีมัย ์31000

     โทรศพัท ์(044) 658052, (044) 666595 , 0-2310-8000 ต่อ 71400, 71401

เชยีงราย   ถนนศนูยร์าชการฝังหมนิ หมู ่6 ตําบลรมิกก อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57100 

     โทรศพัท ์(053) 152082, (053) 152050, (053) 602530, 0-2310-8000 ต่อ 71800, 71801
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กาญจนบรุ ี   99/9 หมู ่1 ถนนบอ่พลอย-อู่ทอง ตําบลบ่อพลอย อาํเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบุร ี71160

     โทรศพัท ์(034) 581009, (034) 581090, (034) 581923, 0-2310-8000 ต่อ 72100, 72101

เชยีงใหม ่   อาคารแมทธวิ (วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณชิยการลานนา) LCC

     98/12 หมูท่ ี2 ถนนโพธาราม ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300 

     โทรศพัท ์(053) 226330, Fax. (053) 226329, 0-2310-8000 ต่อ 72200, 72201

สรุนิทร ์    สาธารณประโยชน์ทาํเลเลยีงสตัวท์ุง่ละเอน็ หมู่ 2 บา้นสม้ป่อย ตําบลทา่สวา่ง อําเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร ์32000

     โทรศพัท ์(044) 558918-9, 0-2310-8000 ต่อ 72000, 72001

อุดรธานี    หมู ่2 ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธาน ี41370

     โทรศพัท ์(042) 219983-5, 0-2310-8000 ต่อ 71900, 71901

พงังา    หมู ่9 ตําบลทา้ยเหมอืง อาํเภอทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120

     โทรศพัท ์(076) 428400, (076) 410927, Fax. (076) 428419, 08-9078-6381, 0-2310-8000 ตอ่ 72400, 72401

สงขลา    หมู ่6 ถนนทุง่ควนจนี ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 90110

     โทรศพัท ์(074) 251333 FAX (074) 251888, 0-2310-8000 ต่อ 72300, 72301

ศนูยบ์ริการนักศึกษาพิการ

( Disability Support Services Center : DSS Center )
   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดโอกาสทางการศกึษาสาํหรบัผูพ้กิารเขา้ศกึษาในคณะและสาขาวชิาต่าง ๆ ได ้
ตามศกัยภาพของตนเองและความพรอ้มในการจดัการศกึษาของเเต่ละคณะและสาขาวชิา ตามประกาศมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง เรอืง การรบัสมคัรนกัศกึษาพกิารเขา้เป็นนกัศกึษาใหมร่ะดบัปรญิญาตร ีโดยมกีารบรกิารทางการศกึษา
สาํหรบันกัศกึษาพกิาร ดงันี 
   1. การใหค้าํปรกึษา การเลอืกสาขาวชิา การวางแผนการเรยีนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร
   2. เงนิอุดหนุนทางการศกึษาสาํหรบันกัศกึษาพกิารระดบัปรญิญาตร ีเป็น ปริญญาตรใีบเเรก เทา่นนั 
      โดยมคีณุสมบตัแิละหลกัฐานทแีสดงการรบัรองความพกิาร คอื
     - บตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
     - ไมเ่คยไดร้บัการอุดหนุนทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษา
        สาํหรบัคนพกิารในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรมีาก่อน 
   3. สอืการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร เช่น ตําราเรยีน VCD/MP3, บนัทกึเสยีงคาํบรรยายของ
อาจารย,์ วดิโีอคาํบรรยายยอ้นหลงั, ตาํราเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-book), หนงัสอืเสยีงอเิลก็ทรอนิกส ์(e-audiobook)  
e-learning, cyber classroom, การสอบไลด่ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส,์ (e-testing) 
   ผูพ้กิารสามารถขอรบัคาํปรกึษาเพอืรบัขอ้มลูทจีาํเป็นก่อนตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษา หรอืขอรบัเงนิอุดหนุน
การศกึษาไดทุ้กสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิมีหาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัร หรอื ทศีูนยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร 
งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชนั 1 โทร.02-310-8306 
โทรสาร. 02-310-8306  e-mail : dss_ru@hotmail.com  เวบ็ไซต์ http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

บริการประกนัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทาํขอ้ตกลงร่วมมอืกบับรษิทักรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  จดัทาํประกนัภยั

อุบตัเิหตุสว่นบคุคลใหแ้ก่อาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หน้าท ีลกูจา้งมหาวทิยาลยั และนกัศกึษา ทกุระดบั และทุกชนัปี

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คุม้ครองครอบคลุมอุบตัภิยัต่าง ๆ ตลอด 24 ชวัโมง โดยมรีายละเอยีดดงันี 

  1. อาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หน้าท ีและลกูจา้งของมหาวทิยาลยั

   อตัราคา่เบยีประกนัภยั      280บาท/ปี (สาํหรบัอาย ุ16 - 70 ปี)

  2. นกัศกึษา 

   อตัราคา่เบยีประกนักยั      200 บาท/ปี/คน (สาํหรบัอาย ุ16- 60 ปี)

   อตัราคา่เบยีประกนักยั      300 บาท/ปี/คน (สาํหรบัอาย ุ60 - 70 ปี)


