
๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

       

            
   
         
   

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
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 ๒๘   

วันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

      
 รามฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2-5 พ.ย. นี้

ม.ร.พุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูปพ่อขุนฯ สำหรับสาขาวิทยบริการฯ 5 จังหวัด

(อ่านต่อหน้า 12)

(อ่านต่อหน้า 12)

ม.ร.รับนักศึกษาใหม่ ป.โท
สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

จัดอบรมพิมพ์สัมผัส

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ 

และกฎหมาย รุ่นท่ี 16 ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร 

36 หน่วยกิต ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 155,000 บาท 

แบ่งชำระ 6 งวด เรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

กลุ่มท่ี 1 เรียนวันจันทร์-วันพุธ  เวลา 17.00-21.00 น. 

กลุ่มท่ี 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. และ 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 (เว้นวันหยุด- 

นักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.30 น. ที่สำนักงาน 

โครงการฯ ห้อง 0402 ชั้น 4 อาคารท่าชัย สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4660, 

4662 และ 0-2310-8567 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ 

www.pal.ru.ac.th  

 งานแนะแนว จัดหางานและทุน- 

การศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ 

อบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี 

ทักษะพ้ืนฐานการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-

ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง

ถูกต้อง ผู้อบรมท่ีทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร 

และลงทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา โดยมี 

การอบรม 2 รุ่น รุ่นท่ี 1 วันท่ี 4-15 พฤศจิกายน 

2556 (รับสมัครบัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2556) 

และรุ่นที่ 2 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556 

(รับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 

2556) โดยการอบรมแต่ละรุ่น มี 6 ช่วงเวลา 

ให้นักศึกษาเลือกได้ ดังนี้

 1. เวลา 09.00-10.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 2. เวลา 10.00-11.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ 

ปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนกลาง (หัวหมาก) 

ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2556 (ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ที่ www.iregis.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้ง 

รับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ าศึกษาในระบบ  

Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และสามารถนำหน่วยกิต 

มาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

 ทั้งนี้ เปิดรับนักศึกษาใหม่ 11 คณะ ได้แก่ 

 คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ 

 คณะมนุษยศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ 

 คณะเศรษฐศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์

  และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่อาคาร สวป.

ชั้น 1 และสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.

ru.ac.th

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ในพิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย 

และนายประทวน  เขียวฤทธิ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย

 พิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดขึ้นเพื่อความเป็น 

สิริมงคลและมหาวิทยาลัยจะได้นำพระบรมรูปพ่อขุนฯ 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบ ภาค 2/2556 (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

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน

สอบชม.สุดท้ายของการเรียน



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

     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 ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

     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 ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

     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 ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

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



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

(อ่านต่อหน้า 10)

     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 ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

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



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

(อ่านต่อหน้า 10)

     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 ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

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



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

  

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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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

วันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๑

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

 รวม 2,572 กระบวนวิชา
 หมายเหตุ : กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ข้างหน้า 
รหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเง่ือนไขของวิชาน้ันจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ์ 
หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๘) วันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ม.ร.ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2556 ที่มหาวิทยาลัย

วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2556

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับชมรม 

รามคำแหงสุรินทร์ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อ 

จัดสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช  ทอดถวาย ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยมนีายนิรันดร์  

กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  

ซ่ึงการทอดผ้าป่าในคร้ังน้ี ได้รับการสนับสนุนจากชาว- 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นเงินจำนวน 936,422.75 บาท

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 วันที่ ๓ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

นับเป็นวันมหามงคลอีกวันหน่ึงของปวงชน

ชาวไทยและพุทธศาสนิกชน

 เน่ืองเพราะวันน้ี สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี

 นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีอายุ

ยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์

 ในวาระอันเป็นมงคลย่ิงน้ีนอกเหนือ

จากท่ีปวงชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชน

จะได้ร่วมใจกันถวายพระพรแล้ว

 ยังเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่พวกเรา 

จะได้รับรู้และเรียนรู้ถึงสิ่งที่ท่านได้ทรง 

ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างทางธรรม

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ- 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) อุปสมบทในปีพุทธศักราช 

๒๔๗๖ ใช้เวลา ๘ ปี ก็จบเปรียญธรรม  

๙ ประโยค

 ร ว ม ทั้ ง ฝึ ก เ รี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  

ภาษาจีนและภาษาฝร่ังเศสด้วยพระองค์เอง 

กระทั่งสามารถเปิดห้องเรียนธรรมะ  

สอนธรรมเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ชาว 

ต่างชาติ

 ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ เม่ือพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช ก็ทรง 

ได้รับมอบหมายให้เป็นพระอภิบาลใน 

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชา 

ทั้งในทางปฏิบัติและปริยัติ ทรงศึกษา 

พระพุทธศาสนาอย่างท่ัวถึงและลึกซ้ึง ทำให้ 

มีงานพระนิพนธ์ในพระองค์นับร้อยเรื่อง

และตีพิมพ์เผยแพร่นับแสนฉบับ

 ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

   นิติศาสตร์              5501065246 - 5601064776

   บริหารธุรกิจ         5602004086 - 5602076803

   มนุษยศาสตร์        5503049545 - 5603035618

   ศึกษาศาสตร์         5604010826 - 5604054071

   วิทยาศาสตร์          5505008267 - 5605009918

   รัฐศาสตร์              5506527281 - 5606108933

   เศรษฐศาสตร์       5507501285 - 5607004487

   สื่อสารมวลชน     5654013977 - 5654024396

   พัฒนาทรัพยากรฯ    5656001830 - 5656003455

   Pre-degree            5690038855 - 5690071187

   นิติศาสตร์             5401021836 - 5501065238

   บริหารธุรกิจ          5402071731 - 5602004078

   มนุษยศาสตร์        5403031007 - 5503049537

   ศึกษาศาสตร์          5504021709 - 5604010818

   วิทยาศาสตร์          5305501503 - 5505008259

    รัฐศาสตร์              5406130889 - 5506527273

    เศรษฐศาสตร์        5407003143 - 5507501277

    สื่อสารมวลชน  5654004059 - 5654013969

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5556501061 - 5656001822 

    Pre-degree            5690007066 - 5690038848

   นิติศาสตร์              5201040192 - 5401021828

   บริหารธุรกิจ          5202090667 - 5402071723

   มนุษยศาสตร์         5203060156 - 5403030991

   ศึกษาศาสตร์          5404005182 - 5504021691

   วิทยาศาสตร์          5205005035 - 5305501495

    รัฐศาสตร์              5206524745 - 5406130871

    เศรษฐศาสตร์       5207005173 - 5407003135

    สื่อสารมวลชน 5454007682 - 5654004042

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5456500858 - 5556501053

    Pre-degree            5590025929 - 5690007058

   นิติศาสตร์             4901000010 - 5201040184

   บริหารธุรกิจ          4902000019 - 5202090659

   มนุษยศาสตร์         4903000018 - 5203060149

   ศึกษาศาสตร์          4904000017 - 5404005174

   วิทยาศาสตร์           4905000016 - 5205005027

    รัฐศาสตร์              4906000015 - 5206524737

    เศรษฐศาสตร์       4907000014 - 5207005165

    สื่อสารมวลชน 4954000016 - 5454007674

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5356000017 - 5456500841

    Pre-degree            4990000012 - 5590025911   

      คณะ                ช่วงรหัสนักศึกษา                     
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วัน
ลงทะเบียนเรียน

ที่หล่อเสร็จแล้วไปประดิษฐาน ณ สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ สาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา และสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว 

รามคำแหง รวมทั้งยังเป็นที่สักการะของนักศึกษา 

ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไป

 สำหรับพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ที่ดำเนินการหล่อในครั้งนี้มีขนาดเท่าพระองค์จริง 

ใช้ต้นแบบเดียวกับพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช ที่ประดิษฐาน ณ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดลพบุรี

 3. เวลา 11.00-12.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ

 4. เวลา 13.00-14.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 5. เวลา 14.00-15.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 6. เวลา 15.00-16.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ

 นักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม 

โดยนำหลักฐาน คือ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว/2 นิ้ว 1 รูป 

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สมัครได้ที่งาน- 

แนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

ชั้นลอย รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2310-8126 (ในวัน 

และเวลาราชการ)

ม.ร.พุทธาภิเษกฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

จัดอบรมพิมพ์สัมผัสฯ                (ต่อจากหน้า 1)


