
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๐

วันที่	๖	-	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	

	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธี

ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	

โดยมี	นางชมจิตร พงษ์เสมา	ผูอ้�านวยการเขตบางกะปิ	เป็นประธานในพธีิ		ณ	พระอารามหลวง 

วัดเทพลลีา	โดยมีนกัศึกษา	และประชาชน	ร่วมพธีิเป็นจ�านวนมาก	เม่ือวนัท่ี	26	ตุลาคม	2560

	 โอกาสนี้	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้ร่วมแสดงมหรสพในพระราชพธีิน้ีด้วย	 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จดัการแสดงในชดุ 

พระราชาของชาวไทย	 สถิตไว้ในดวงใจนิรันดร์	 ชุดที่	 1	 นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ชื่อชุด 

“สถิต ณ นที”	 และชุดท่ี	 2	 ร้องเพลงประสานเสียงจ�านวน	 3	 เพลง	 ได้แก่	 	 เพลง 

‘ในหลวงของแผ่นดิน’ ‘ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป’	และ	‘รักในดวงใจนิรันดร์’ 

และโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัการแสดงละครนอก	ตอนสุพรรณหงส์ชมถ�า้	

อีกด้วย

ม.รามคำาแหงร่วมถวายดอกไม้จันทน์



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2560 (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



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

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



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

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



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

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



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

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



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 

รวม	2,455	กระบวนวิชา

หมายเหตุ :		กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน	(*) 

	 ข้างหน้ารหัสวิชา	ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

	 ของวิชานั้นจาก	ม.ร.	30	ฉบับสมบูรณ ์

	 หรือจากอินเทอร์เน็ต	(www.ru.ac.th)

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

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน 
ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2560

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5901511658	-	6001057923

6002005814	-	6002059134

6003005821	-	6003040612

5904004800	-	6004010598

6005000713	-	6005008609

5906519417	-	6006079609

6007000786	-	6007003780

6054001414	-	6054015141

6056001206	-	6056003517

6090019925	-	6090040764

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5801047118	-	5901511641

5802504661	-	6002005806

5803506244	-	6003005813

5704046480	-	5904004792

5805006375	-	6005000705

5806086632	-	5906519409

5807500706	-	6007000778

5854504908	-	6054001406

5956002637	-	6056001198

5990510918	-	6090019917

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5601038945	-	5801047100

5702009365	-	5802504653

5603506824	-	5803506236

5604002435	-	5704046472

5505502699	-	5805006367

5606533890	-	5806086624

5707001656	-	5807500698

5754020401	-	5854504890

5856001408	-	5956002629

5990004532	-	5990510900

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5301000013	-	5601038937

5302000012	-	5702009357

5303000011	-	5603506816

5304000010	-	5604002427

5305000019	-	5505502681

5306000018	-	5606533882

5307000017	-	5707001649

5354000019	-	5754020393

5356000017	-	5856001390

5390000015	-	5990004524

17
		พ

ฤศ
จิก

าย
น	
	25

60

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

18
		พ

ฤศ
จิก
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น	
	25

60
19
		พ
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จิก
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น	
	25

60
20
		พ

ฤศ
จิก

าย
น	
	25

60

 เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดหนองบัวล�าภู	ม.ร.	 ร่วมวางพวงมาลาเน่ืองใน-

วันปิยมหาราช	 ซ่ึงตรงกับวันท่ี	 23	 ตุลาคมของทุกปี 

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลท่ี	5	ท่ีทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย 

เมื่อวันที่	 23	ตุลาคม	2560	ณ	พระบรมราชา- 

นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่	5	ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู

 “ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในสังคมมากข้ึน 

ท�าให้สังคมยุคใหม่หลงลืมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

ของชาติ  อย่างไรกต็าม การแสดงพืน้บ้านแต่ละอย่าง

ต่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวแตกต่างกนัไป อกีทัง้ยงัเป็นตัวแทน 

ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่แสดงถึงมรดก 

ทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  รวมถึงหมอล�าท่ีอยู่คู ่

ชาวอสีานมานาน  จงึขอให้คนรุน่หลงัร่วมกนัสบืสาน 

วัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไป”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 12)

สาขาหนองบัวลำาภูร่วมวางพวงมาลา



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๐) วันที่ ๖ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ยินดีที่จะพูดถึง

รางวัลทางวรรณกรรม	 รางวัลหนึ่ง	 ซึ่งมี 

ชื่อเพราะว่า

 รางวลัชมนาด (Chommanard Book 

Prize) 

	 รางวัลชมนาดไม่เพียงแต่ชื่อเพราะ

เท่านั้น	 แต่ยังเป็นรางวัลทางวรรณกรรม

ที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ

 กล่าวคือ	เป็นรางวัลที่มอบให้แก่

หนงัสือสารคดี	(The	Best	of		Non-Fiction) 

ที่สร้างสรรค์โดยนักเขียนสตรีไทย

		 ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า	 นี่เป็น

รางวลัแรกของอาเซียนทีเ่ป็นนักเขียนหญิง 

ชาติอื่นไม่มี	 และน่าเชื่อว่าในโลกก็ไม่มี

เช่นกัน

  รองศาสตราจารย์ ดร.ตรศีลิป์ บุญขจร 

นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่ง- 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ	์ 

ในฐานะกรรมการตัดสินรางวัลนี้ผู้หนึ่ง	

บอกว่า

	 ชื่นชมโครงการรางวัลนี้ในการ 

เปิดพื้นที่ให้ผู ้หญิงได้แสดงออกทาง

ความคิด	 ซ่ึงเป็นเสียงของผู้หญิงท่ีมา

จากมุมต่างๆ	...

		 รางวลัชมนาด	 ต้ังกติกาไว้ว่าหนงัสอื

ที่ส่งเข้าประกวด	 ต้องเป็นงานเขียนที ่

แต่งขึน้ใหม่	สร้างสรรค์เป็นภาษาไทย	และ

ต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อน	

	 ไม่ลอกเลยีน	 ดัดแปลง	หรอืละเมิด-

ลิขสิทธ์ิจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 หรือจาก

งานสร้างสรรค์ของผู้ใด

	 ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือ

เผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆ	มาก่อน

 รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด	รองอธิการบดีฝ่ายวทิยาเขต	น�าบุคลากรวทิยาเขตบางนา	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 ร่วมถวายดอกไม้จนัทน์ในพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	วัดทุ่งเศรษฐี		เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	โดยมีนักศึกษา	และประชาชน	

ร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560

วิทยาเขตบางนา ฯ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ย�า้เตอืนนักศกึษาเก่า

เตรียมลงทะเบียนเรียน ส่วนกลาง ภาค 2/2560 

ระหว่างวนัที ่17 - 20 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเวยีงค�า 

(VKB) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) โดย 

นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชาท่ีเปิดสอน	

พร้อมวัน-เวลาบรรยาย	 และวันเวลาสอบได้จาก 

ม.ร.30	 ภาค	 2/2560	 หรอืที	่ www.ru.ac.th	 นอกจากนี้ 

ยังมีการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า	 ภาค	 2/2560	

ทางอนิเทอร์เนต็	 ต้ังแต่วนัท่ี	18	-	26	ธันวาคม	2560 

และลงทะเบียนทางไปรษณีย์	 ระหว่างวันท่ี	 20	

พฤศจิกายน	 -	 8	 ธันวาคม	 2560	 โดยจดหมาย 

จ่าหน้าซองถงึผูอ้�านวยการส�านักบรกิารทางวชิาการ

และทดสอบประเมินผล	 ตู้ปณ.1028	 ธนาณัติส่ังจ่าย

ในนามมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ไปรษณีย์สาขา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายลงทะเบียนเรียน	อาคารสวป.	

โทร.0-2310-8610

	 ทั้งนี้	 ก�าหนดเปิดการบรรยายในชั้นเรียน	

(ส่วนกลาง)	 ต้ังแต่วนัท่ี	15	พฤศจกิายน	 เป็นต้นไป 

และสอบไล่	 ภาค	 2/2560	 ระหว่างวันที่	 2	 -	 15	

มีนาคม	2560		

ม.ร. ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า

17-20 พฤศจิกายนนี้

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์		โดยนักศึกษาภาควิชา 

ศิลปะการแสดงไทย		มหาวทิยาลยัรามค�าแหง		จดัโครงการ 

“ผสมผสานผ่านยุคผ่านสมัย เติมหวัใจสืบสานหมอล�า”  

โดยมี	อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ 	คณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์		เป็นประธานเปิดงาน		มีคณาจารย์	 

นักศึกษาสนใจร่วมงานจ�านวนมาก		เม่ือวนัที	่9	ตุลาคม	2560  

ณ	ห้อง	322		ชั้น	3		อาคารสุโขทัย

 ภายในงานมีการเสวนาโดย		แม่บานเยน็  รากแก่น 

ศิลปินแห่งชาติ	 ปี	 2556	 เจ้าของสมญานาม “ราชินี

ลูกทุ่งหมอล�าประยุกต์”  พ่อสมจิตร  บ่อทอง		ศิลปิน 

ลกูทุง่หมอล�า	เจ้าของคณะหมอล�า	“สมจติร บ่อทอง”  

อาจารย์ธรรมจักร  พรหมพ้วย  รองคณบดีฝ่ายกจิการ- 

นกัศึกษา		คณะศิลปกรรมศาสตร์		อาจารย์ชมุชน  สืบวงศ์  

ผูเ้ชีย่วชาญดนตรแีคน		และ	นายประพันธ์  อาสาชะนา  

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์		ประธานจัดโครงการฯ		พร้อมการแสดงจากนักศึกษาภาควชิาศิลปะการแสดงไทย

	 โอกาสน้ี	 นายประพันธ์  อาสาชะนา  กล่าวรายงานว่าโครงการฯ	นี้เป็นส่วนหน่ึงของวิชาสัมมนา-

ศิลปะการแสดง		โดยมีวตัถปุระสงค์ให้นักศึกษาภาควชิาศิลปะการแสดงไทยเรยีนรู้วธีิจัดการสัมมนาผ่านการ 

ลงมือปฏบัิติจรงิ		และเพือ่สืบสานศิลปะวฒันธรรมพืน้บ้านของไทย		โดยเฉพาะหมอล�า		ซ่ึงเป็นศิลปะแขนงหน่ึง 

ของภาคอสีาน		ถ่ายทอดเรือ่งราวท่ีสะท้อนให้เหน็รากเหง้าของคนในท้องถิน่อย่างชดัเจน		ควรค่าแก่การอนรุกัษ์ 

ให้สังคมรุ่นหลังได้รู้จัก		และร่วมกันสืบสานต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 ด้าน	  อ.ดร.สมศักดิ์	 	กล่าวว่าขอชื่นชมนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงไทย	 	ที่ร่วมกันจัดโครงการ	

“ผสมผสานผ่านยุคผ่านสมัย เติมหัวใจสืบสานหมอล�า”	 ถือเป็นการสร้างความน่าสนใจให้คนรุ่นใหม่

เห็นคุณค่าและภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น		มรดกพื้นบ้านของชาวอีสาน				

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จัดสืบสานหมอลำา

(อ่านต่อหน้า 11)


