
ล ำดับท่ี ช่ือชมรม อำจำรย์ท่ีปรึกษำชมรม ประธำนชมรม ท่ีต้ังชมรม เพจ FB ชมรม

1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนา นางพรพรหม  ค าแก้ว นางสาวประวีวรรณ  วสุลีวรรณ์ ห้อง 316 เพจชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2 ชมรมศึกษาปัญหาเกษตรกร นางศรินยา  ศรีพรวรรณ์ นายกาลัญญู  ปูประโคน ห้อง 325  

3 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ว่าท่ี ร.ต.องอาจ  สีม่วง นายโชติภัทร์  ขวัญช้ืน ช้ัน 1 เพจชมรมนักศึกษาวิชาทหารฯ

4 ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา นายณรงค์  มอญค า นางสาวนวินดา  แซ่หว้า ห้อง 324 เพจชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขาฯ

5 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม - ทักษิณ นายวิชาญ  พ่ึงตน นายภาณุวัฒน์  รอดจนา ห้อง 317 เพจชมรมค่ายอาสาพัฒนา - รามทักษิณฯ

6 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม - ลานนา จ.ส.อ.สิรวิชณ์  สาวัน นางสาวสมหญิง  โสภณสมพร ห้อง 318 เพจชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม - ลานนาฯ

7 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นางสาวสมนึก  วงษ์เจ๊ะเซ็ม นางสาวนฤมล  สุค าภา ห้อง 323 เพจชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ

8 ชมรมกีฬายิงปืน นางสาวธิดารัตน์  กรานชง นายภัทรพล  แป้นกลาง ห้อง 314

9 ชมรมกีฬาเปตอง นายเจษฎินทร์  เมืองจีน นางสาวโสภิดา  บุสุวะ ห้อง 332 เพจเปตอง รามค าแหง

10 ชมรมกีฬาทางน้ า นายวิชาญ  พ่ึงตน นายอภินันท์  ป่ีแก้ว ห้อง 306 เพจชมรมกีฬาทางน้ าฯ

11 ชมรมกีฬาแบดมินตัน ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  สนามทอง นางสาวสุภาคินี  กะยุตา ห้อง 309

12 ชมรมกีฬาฟุตบอล นายด าเกิง  นุชเจริญ นายอนันต์  บินหะยีกาเดร์ ห้อง 312 เพจสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรามค าแหง

13 ชมรมกีฬาฮอกก้ี นางสาวหาซูรี  โตะตาหยง นายสมศักด์ิ  มะละกา ห้อง 315 เพจ Ramkhamhaeng HC 

ชมรมกีฬาฮอกก้ีรามค าแหง

14 ชมรมนิติศาสตร์ อาจารย์สัจจวัตน์  เรืองกาญจน์กุล นายศักย์ศรณ์  สามทองก่ า ห้อง 401 เพจกฎหมายเพ่ือสังคม ชมรมนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง - ค่ายอาสา

15 ชมรมเศรษฐศาสตร์ อาจารย์วนิดา  พิมพ์โคตร นายกวีวัธน์  มิท ามา ห้อง 424

16 ชมรมการตลาด ดร.อุษา  บุญถือ นายพุทธรักษ์  สะสม ห้อง 405 เพจชมรมการตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง

รำยละเอียดชมรมนักศึกษำท่ีมีกำรด ำเนินกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับที่ ชือ่ชมรม อำจำรยท์ีป่รกึษำชมรม ประธำนชมรม ทีต่ัง้ชมรม เพจ FB ชมรม

17 ชมรมจิตวิทยา อาจารย์ปวิธ  สิริเกียรติกุล นางสาวพิราอร  สกุลเจริญวานิช ห้อง 414 เพจชมรมจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

18 ชมรมศึกษาศาสตร์ อาจารย์เยาวพรรณ  ทิมทอง นางสาวสุจิตรา  เพชรคง ห้อง 415 เพจชมรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

19 ชมรมคณิตศาสตร์ ดร.วิทวัส  พันธวิมล นางสาวสุมารินทร์  แสงโคตร ห้อง 418 เพจชมรมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

20 ชมรมพลานามัย อาจารย์ผกามาศ  รัตนบุษย์ นายธีระชัย  แสนใหม่ ห้อง 416 เพจพลศึกษารามค าแหง

21 ชมรมดนตรีสากล นางสาวกาญจนา  มงคลพินิจ นางสาวพิชญวดี  จรัสบุญเสรี ห้อง 428 เพจ RU BAND // 

Ramkhamhaeng University Band

22 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน นางสาวขวัญเรือน  ถนอมสัตย์ นายจักรกริช  สิทธิค าทับ ห้อง 430 เพจสุพรรณิการ์โปงลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง

23 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที ว่าท่ี ร.ต.เดชา  กลมเกล้ียง นางสาวนิรินธนา  แสนม่ัน ห้อง 327 เพจชมรมปาฐกถาและโต้วาที

24 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รศ.ขนบพันธ์ุ  เอ่ียมโอภาส นายศุภฤกษ์  ณุเรศ ห้อง 427 เพจชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยฯ

25 ชมรมศิลปะและการแสดง นางสาวดรุณพร  สมณะ นางสาวรุ่งวิไล  โต่นวุธ ห้อง 426 เพจชมรมศิลปะและการแสดงฯ Rupa

26 ชมรมดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย นายชาญณรงค์  ละอองเพชร นางสาวอุไร  หงษ์ไชยค า ห้อง 303 เพจดนตรี ลูกทุ่งสุโขทัย

27 ชมรมถ่ายภาพ อาจารย์ทิชพร  นามวงศ์ นายศุภชัย  หมอยาดี ห้อง 336 เพจชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

28 ชมรมคริสตศาสนา ผศ.ดร.อัญชลี  โตพ่ึงพงศ์ นางสาวศิริวรรณ  เยอะชอ ห้อง 329 เพจชมรมคริสต์ศาสนาฯ

29 ชมรมเชียร์ นายวงษ์ลิขิต  คีรีมังคละ นางสาวสุภาพัชร  ทองบัลลังค์ ช้ัน 1 เพจ RU Cheerleader ชมรมเชียร์ ม.รามค าแหง

หมำยเหตุ

สนใจสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่องำนกิจกรรมนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ ช้ัน 2 เบอร์โทรติดต่อ 02-310-8074 ในวันและเวลำรำชกำร

ท่ีต้ังห้องชมรมเชียร์และชมรมนักศึกษำวิชำทหำร อยู่ช้ัน 1 ตึกกิจกรรมนักศึกษำ จะไม่มีเลขห้อง


