
ล ำดับท่ี ช่ือชมรม อำจำรย์ท่ีปรึกษำชมรม ท่ีต้ังชมรม เพจ FB ชมรม

1 ชมรมกีฬายิงปืน นางสาวธิดารัตน์ กรานชง ห้อง 314 -

2 ชมรมกีฬายูโด นายกันตพงศ์ นามเรืองศรี ห้อง 304 ชมรมกีฬายูโด มหาวิทยาลัยรามค าแหง

3 ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส นายถวิล จิตรีงาม ห้อง 330 -

4 ชมรมกีฬาแบดมินตัน ผศ.เอกสิทธ์ิ สนามทอง ห้อง 309 -

5 ชมรมกีฬาลอนเทนนิส อาจารย์อรชุลี นิราศรพ ห้อง 330 -

6 ชมรมกีฬาตะกร้อ อาจารย์กฤชญา พุ่มพิน ห้อง 308 -

7 ชมรมกีฬาฟุตบอล รศ.พ.ต.ท.ศิริพงษ์ เศาภายน ห้อง 312 สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรามค าแหง

8 ชมรมกีฬาฟุตซอล รศ.ยศระวี  วายทองค า ห้อง 312 -

9 ชมรมกีฬาเปตอง นายเจษฎินทร์  เมืองจีน ห้อง 332 -

10 ชมรมถ่ายภาพ อาจารย์ทิชพร นามวงค์ ห้อง 336 ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

11 ชมรมดนตรีสากล นางสาวกาญจนา มงคลพินิจ ห้อง 428 RU BAND // Ramkhamhaeng University Band

12 ชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธ์ิ ห้อง 403 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

13 ชมรมศิลปะและการแสดง นางสาวดรุณพร สมณะ ห้อง 426 ชมรมศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัยรามค าแหง Rupa

14 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รศ.ขนมพัรธ์ุ เอ่ียยมโอภาส ห้อง 427 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

15 ชมรมเชียร์ นายวงษ์ลิขิต ศีณีมังคละ อาคารกิจกรรม RU Cheerleader ชมรมเชียร์ ม.รามค าแหง

16 ชมรมปาฐกถาโต้วาที ว่าท่ี ร.ต.เดชา กลมเกล้ียง ห้อง 327 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที มร. - Speaking and Debate Club RU

17 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน นางสาวขวัญเรือน ถนอมสัตย์ ห้อง 430 สุพรรณิการ์โปงลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง

18 ชมรมคริสตศาสนา รศ.อัญชลี โตพ่ึงพงศ์ ห้อง 329 ชมรมคริสต์ศาสนามหาวิทยาลัยรามค าแหง

19 ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มร. นางพรพรหม ค าแก้ว ห้อง 316 ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

รำยละเอียดชมรมนักศึกษำท่ีมีกำรด ำเนินกำร
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https://www.facebook.com/JUDORAMKHAMHAENG
https://www.facebook.com/ram.fc.2016
https://www.facebook.com/Ramkhamhangphoto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064825983330


ล ำดับท่ี ช่ือชมรม อำจำรย์ท่ีปรึกษำชมรม ท่ีต้ังชมรม เพจ FB ชมรม

20 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นางสาวสมนึก วงษ์เจ๊ะเซ็ม ห้อง 323 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ม.รามค าแหง

21 ชมรมค่ายอาสาพัฒนารามลานนา จ.ส.อ.สิรวิชณ์ สาวัน ห้อง 318 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-ลานนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

22 ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา นายณรงค์ มอญค า ห้อง 324 ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

23 ชมรมศึกษาปัญหาเกษตรกร นางศรินยา ศรีพรวรรณ์ ห้อง 325 -

24 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ว่าท่ี ร.ต.องอาจ สีม่วง ช้ัน 1 อาคารกิจกรรม เพจชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25 ชมรมการตลาด อาจารย์จักรภพ ศรมณี ห้อง 405 ชมรมการตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง

26 ชมรมภาษาอังกฤษฯ อาจารย์สุริยงค์ ล้ิมสังกาศ ห้อง 409 -

27 ชมรมพลานามัย อาจารย์ผกามาศ รัตนบุษย์ ห้อง 416 พลศึกษารามค าแหง

28 ชมรมคณิตศาตร์ อาจารย์วิทวัส พันธวิมล ห้อง 418 -

29 ชมรมเศษฐศาสตร์ อาจารย์นิดา พิมพ์โคตร ห้อง 424 -

30 ชมรมนักศึกษามุสลิม ผศ.นิพนธ์ โซะเอง ห้อง 326 ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามค าแหง

31 ชมรมศึกษาปัญหายาเสพติด นายศิณิเลิศ ปูชนียกุล ห้อง 322 -

32 ชมรมบัญชี นางสาวนันทวรรณ บุญช่วย ห้อง 406 -

33 ชมรมการเงินและการธนาคาร นายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล อาคารกิจกรรม -

34 ชมรมอุตสาหกรรมการบริการ นายสิรภพ วงศ์ลภัส ห้อง 408 -

35 ชมรมศึกษาศาสตร์ นายเยาวพรรณ ทิมทอง ห้อง 415 ชมรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าเเหง

36 ชมรมชีววิทยา นายเวชศาสตร์ พลเย่ียม ห้อง 422 -

37 ชมรมรัฐศาสตร์ นายเพ่ิมศักด์ิ จะเรียมพันธ์ ห้อง 423 ชมรมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

รำยละเอียดชมรมนักศึกษำท่ีมีกำรด ำเนินกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

หมำยเหตุ  สนใจสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี งำนกิจกรรมนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ ช้ัน 2  โทร 02-310-8074  ในวันและเวลำรำชกำร

https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%25B
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076204067095
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063639937412
https://www.facebook.com/mlsc.msc
https://www.facebook.com/MarketingRamkhamhaeng
https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87-488446011579899
https://www.facebook.com/muslimstudentclubram
https://www.facebook.com/ChmrmSuksaSastrMhawithyalayRamKhaeheng
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057266177545

