
 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๗

วันท่ี ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑

(อ่านต่อหน้า 12)

(อ่านต่อหน้า 12)

อบรมวิชา EN พื้นฐานแก่นศ.
ผลการอบรมใช้แทนผลสอบได้

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ 22-25 ต.ค.นี้ (ทุกวัน)

ม.ร. รวมใจช่วยผู้ประสบภัยนำ้ท่วม

ม.ร.สัมมนาอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. 

จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน

มัธยมศึกษา รุ่นที่ 7 เพื่อเสริมสร้างความ 

สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กับอาจารย์แนะแนว และให้อาจารย์ผู้เข้า 

ร่วมสัมมนาได้ทราบข้อมูลข่าวสารการจัด 

การเรียนการสอนของ ม.ร. ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ในการแนะแนวนักเรียนต่อไป โดยมีอาจารย์ 

แนะแนวจากโรงเรียนฯ ในกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑลและต่างจังหวัด รวม 16 จังหวัด 

จำนวน 250 คน เข้าร่วมการสัมมนา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ในส่วนกลาง (หัวหมาก) 

ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2554 (ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (www.

iregis.ru.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2554 รวมทั้งรับนักเรียน 

ชั้น ม.ปลาย เรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า ด้วยระบบ Pre-degree 

 ท้ังน้ี เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ 

วิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยี                 

การส่ือสารมวลชน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่  

ฝ่ายรับสมัคร อาคารสวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 

0-2310-8614-24  หรือที่ www.ru.ac.th 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัด 
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
เพื่ออบรมแก่นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านวิชา 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (EN 101 EN 102 EN 201  
EN 202) โดยผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านการทดสอบ 
สามารถนำผลสอบของโครงการฯ ใช้แทนผลสอบ 
ของมหาวิทยาลัยได ้ จัดอบรมระหว่างวันที่  
11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2554
 ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 29 - 30 
ตุลาคม 2554 

(อ่านต่อหน้า 12)

(อ่านต่อหน้า 12)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ         
มหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(Advanced Program) จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1  
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และสาขาวิชาการตลาด  
จำนวน 39 หน่วยกิต แผน ข  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 
เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.30 น. และวันอาทิตย์  
เวลา 08.00 - 17.00 น. ที่สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดพังงา รับสมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ 
 ผู้สนใจสมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้ถึ งวันที่  
18 ธันวาคม 2554

ม.ร.รับป.โท M.B.A.
จ.พังงา รุ่นที่ 1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ 



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาค 2/2554 (ม.ร. 30)
วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC        วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน   วัน / เวลาสอบ วิชา (CR)       SEC       วัน / เวลาเรียน           ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๗)  วันท่ี ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู ่

คุณธรรม”

 คือคำขวัญที่ลูกศิษย์รามฯ สาขาการ 

สอนภาษาอังกฤษ

 ซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ชื่อ

 นายวินัย  ชัยมูล

 ชนะใจกรรมการตัดสินการประกวด 

คำขวัญ ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงครบรอบ ๔๐ ปี ซึ่งประกอบ 

ด้วย

 ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ปิ ย ะ วั ฒ น์  

จิราธรรมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ 

นายวิชัย วลาพล เป็นกรรมการ ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ และรองศาสตราจารย์ประทีป  

วาทิกทินกร  เป็นประธานกรรมการ

 ประธานกรรมการตัดสินให้เหตุผล 

แก่ “ข่าวรามคำแหง” ว่า คณะกรรมการ 

เลือกคำขวัญสำนวนนี้ชนะเลิศ

 เนื่องเพราะ เป็นคำขวัญที่สั้น กระชับ 

ใช้คำง่ายๆ  แต่ความหมายดีเหลือเกิน

 สร้างความรู้สู่สากล  สร้างคนคู่คุณธรรม

 เป็นการบอกภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แห่งน้ีดังท่ีอธิการบดีคนหน่ึงของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

ย้ำมาโดยตลอดว่า

 จะพัฒนารามคำแหงไปสู่สากล และ

สร้างคนรามคำแหงให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี 

เป็นอย่างยิ่งต่อ วินัย ชัยมูล เจ้าของคำขวัญ

ที่ชนะเลิศในครั้งนี้

   นิติศาสตร์              5401014039 - 5401102354

   บริหารธุรกิจ         5402026040 - 5402105745

   มนุษยศาสตร์        5403016909 - 5403071730

   ศึกษาศาสตร์         5404039991 - 5404069188

   วิทยาศาสตร์          5405003335 - 5405018598

    รัฐศาสตร์              5406040518 - 5406163534

    เศรษฐศาสตร์       5407001618 - 5407006849

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ     5454004127 - 5454011064

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5456003242 - 5456004398

    Pre-degree            5490061354 - 5490089892

   นิติศาสตร์             5301017108 - 5401014021

   บริหารธุรกิจ          5302037758 - 5402026032

   มนุษยศาสตร์         5303031495 - 5403016891

   ศึกษาศาสตร์          5404011982 - 5404039983

   วิทยาศาสตร์          5305003617 - 5405003327

    รัฐศาสตร์              5306073056 - 5406040500

    เศรษฐศาสตร์        5307001700 - 5407001600

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ     5354007253 - 5454004119

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5456002079 - 5456003234

    Pre-degree            5490033056 - 5490061347

   นิติศาสตร์              5101107802 - 5301017090

   บริหารธุรกิจ          5202005145 - 5302037741

   มนุษยศาสตร์         5203018360 - 5303031487

   ศึกษาศาสตร์          5304024713 - 5404011974

   วิทยาศาสตร์          5105500275 - 5305003609

    รัฐศาสตร์              5206049529 - 5306073049

    เศรษฐศาสตร์        5207000349 - 5307001692

   เทคโนโลยีการส่ือสารฯ      5254001810 - 5354007246

   พัฒนาทรัพยากรฯ 5456000891 - 5456002061

    Pre-degree            5490004750 - 5490033049

   นิติศาสตร์             5001001857 - 5101107794

   บริหารธุรกิจ          5002012366 - 5202005137

   มนุษยศาสตร์         5003034096 - 5203018352

   ศึกษาศาสตร์          5204009970 - 5304024705

   วิทยาศาสตร์           4905012532 - 5105500267

    รัฐศาสตร์              5006112113 - 5206049511

    เศรษฐศาสตร์        4907502068 - 5207000331

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ  4954010874 - 5254001802

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5356500354 - 5456000883

    Pre-degree            5390025723 - 5490004743

   นิติศาสตร์             4701000012 - 5001001840

   บริหารธุรกิจ          4702000011 - 5002012358

   มนุษยศาสตร์         4703000010 - 5003034088

   ศึกษาศาสตร์          4704000019 - 5204009962

   วิทยาศาสตร์           4705000018 - 4905012524

    รัฐศาสตร์              4706000017 - 5006112105

    เศรษฐศาสตร์        4707000016 - 4907502050

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ  4754000018 - 4954010866

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5356000017 - 5356500347

    Pre-degree            4790000014 - 5390025715

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

      คณะ                ช่วงรหัสนักศึกษา                     
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ลงทะเบียนเรียน

 

โอกาสน้ีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ  รักษาราชการ 
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะ 
ผู้บริหาร ม.ร. ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์แนะแนวก่อนเริ่ม
การสัมมนาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554  ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ม.ร. สัมมนาฯ                                        (ต่อจากหน้า 1)

ณ อาคารเวียงคำ ห้อง 101 เวลา 09.00-15.30 น. หรือ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันจันทร์-ศุกร์ (เวลาราชการ)  
ที่โทร. 080-552-3281, 083-715-5210, 080-080-7689, 
085-978-8843

 อบรมวิชา ENฯ                                      (ต่อจากหน้า 1)

 ม.ร. รับป.โทฯ                                        (ต่อจากหน้า 1)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการฯ อาคาร 
สุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 309 A โทร. 0-2310-8591-2,  
0-2310-8005 และที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร.  
081-439-5665 083-197-0987 หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ที่  www.advanced-mba.ru.ac.th

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะ 
มนุษยศาสตร์เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  
แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธ์ ุ 
ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์ 
และศิลปศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2553 
ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2554
 ศ.ดร.รื่นฤทัย กล่าวว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็น 
เพราะตนเองได้รับโอกาสที่ดีจากคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให ้
สร้างสรรค์ผลงาน จนกระทั่งนำมาสู่การได้รับรางวัล  
สำหรับตนเองต้ังใจว่าจะปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์ผลงาน 
วิชาการต่อไปจนถึงอายุ 65 ปี และขอฝากข้อคิดไว้ว่า  
ทุกคนล้วนมีความสามารถอยู่ในตัวเอง ถ้ามีโอกาสได้ทำงาน 
ที่มีความหลากหลาย หรืองานที่ยังไม่เคยทำก็จะช่วยให ้
ได้ค้นพบตัวเอง ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ และทำได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยการ 
ลองทำงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

แสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร 

รุ่นที่ 12 จำนวน 50,000 บาท และนักศึกษาโครงการ 

ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

การจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 8 จำนวน 20,000 บาท 

โดยมีอาจารย์มนตรี กวีนัฏธยานนท์  รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการเป็นผู้แทนโครงการฯ เมื่อวันที่ 

5 ตุลาคม 2554 ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 ม.ร. รวมใจฯ                                           (ต่อจากหน้า 1)


