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เรียนคณิต ใครว่ายาก

àÁ×èÍ¶Ö§ªÑèÇâÁ§àÃÕÂ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ� àª×èÍÇ�ÒÂÑ§ÁÕà´ç¡ä·ÂäÁ�¹�ÍÂ·ÕèÃÙ�ÊÖ¡äÁ�¶Ù¡ªÐµÒ¡ÑºªÑèÇâÁ§àÃÕÂ¹

ÇÔªÒ¹ÕéàÍÒàÊÕÂàÅÂ «Öè§¡çÍÒ¨ÁÒ¨Ò¡ËÅÒÂÊÒàËµØ·Õè·íÒãË�äÁ�ªÍº º�Ò§ÍÒ¨äÁ�¶¹Ñ´´�ÒÂ¡ÒÃ¤Ô´¤íÒ¹Ç³ 

àËç¹µÑÇàÅ¢áÅ�ÇÃÙ�ÊÖ¡¨Ñºµ�¹ª¹»ÅÒÂäÁ�¶Ù¡ º�Ò§¡çäÁ�ªÍºà¾ÃÒÐ¤ÃÙÊÍ¹äÁ�à¢�Òã¨ áºº½�¡ËÑ´àÂÍÐà¡Ô¹ä» 

ÂÒ¡ä» äÁ�ªÍº¤Ô´ äÁ�Ê¹Ø¡ àËÅ�Ò¹Õé¡çà»�¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õè¤ÃÙ¼Ù�ÊÍ¹µ�Í§ÈÖ¡ÉÒáÅÐãÊ�ã¨ à¾×èÍËÒ¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§

Ç�Òà¾ÃÒÐÍÐäÃ à´ç¡ºÒ§¡ÅØ�Á¶Ö§äÁ�ªÍºàÃÕÂ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�áÅÐ¹íÒÁÒ»ÃÑº »ÃÐÂØ¡µ�à·¤¹Ô¤µ�Ò§æ à¢�Òä»

ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒ¹Õé à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹·ÑÈ¹¤µÔà´ç¡ä»ã¹·Ò§·Õè´Õ¢Öé¹ ¾Ã�ÍÁ·ÕèÍÂÒ¡¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙ� áÅÐ¤�¹ËÒ

¤íÒµÍºä»¡ÑºµÑÇàÅ¢µ�Ò§æ àËÅ�Ò¹Ñé¹ ÍÂ�Ò§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ 
à¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒ´Ñ§¡Å�ÒÇãË�ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ ¨Ö§ä´�ÁÕ¡ÒÃ·íÒÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§ 

�¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�� ã¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºªÑé¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»�·Õè 6 

â´Â ´Ã.ÊíÒ¹Ç¹ ¤Ø³¾Å ¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒªÑé¹áÅÐ¤ÃÙ¼Ù�ÊÍ¹»ÃÐ¨íÒÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ� âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔµ «Öè§à»�¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� â´ÂºÙÃ³Ò¡ÒÃ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áººÃ�ÇÁÁ×Í â´Â¨Ð¹íÒ·Ñ¡ÉÐ

¡ÒÃ¤Ô´ 5 ·Ñ¡ÉÐ ÁÒ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñº¡ÒÃÊÍ¹ »ÃÐ¡Íº´�ÇÂ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¨íÒá¹¡ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¨Ñ´ËÁÇ´ËÁÙ� 

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢�Í¼Ô´¾ÅÒ´ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¹íÒä»ãª� áÅÐ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³� ÁÒ»ÃÑºãª�ã¹¡ÒÃÊÍ¹

ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ� ·íÒãË�¼Ù�àÃÕÂ¹ÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§´�Ò¹ÃÐºº¤ÇÒÁ¤Ô´´Õ¢Öé¹ â´Âãª�¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè¤Å�ÒÂ¤ÅÖ§¡Ñº

â¨·Â�»�ËÒ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ�ÁÒ¹íÒàÊ¹Íã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 
¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾ºÇ�Ò¡ÒÃ¹íÒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áººÃ�ÇÁÁ×ÍáÅÐ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�â´Âãª�¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒáºº 

4 ¢Ñé¹µÍ¹ ä´�á¡� 1.¢Ñé¹·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙ� 2.¢Ñé¹àÊ¹Í¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 3.¢Ñé¹ÇÔà¤ÃÒÐË�¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ áÅÐ 4.¢Ñé¹ÊÃØ»¼Å

áÅÐ¹íÒä»ãª� â´Â»¡µÔ¡ÒÃàÃÕÂ¹áºº¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¨Ð¾ºÁÒ¡ã¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒ·Õèà»�¹·ÄÉ®Õ ËÃ×Íà¹×éÍËÒà»�¹Ê�Ç¹ãË� 

áµ�¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¹ÕéàÃÒ¾ºÇ�ÒÃÙ»áºº¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áººÃ�ÇÁÁ×ÍáÅÐ¡Ã³Õ ÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ºÙÃ³Ò¡ÒÃ

¡Ñº¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�ä´�à»�¹ÍÂ�Ò§´Õ áÁ�º·àÃÕÂ¹¨Ðà»�¹µÑÇàÅ¢ â¨·Â�»�ËÒ¡çµÒÁ áµ�àÁÕèÍ¼Ù�ÊÍ¹

ä´�¹íÒº·àÃÕÂ¹ÁÒÍÍ¡áººãË�ÁÕÅÑ¡É³Ð¢Í§¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ áÅÐãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹íÒ 4 ¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃá¡�â¨·Â�»�ËÒ

µ�Ò§æ ÁÒãª� ¼Å»ÃÒ¡¯Ç�Ò äÁ�à¾ÕÂ§áµ�·ÑÈ¹¤µÔ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�·Õè´Õ¢Öé¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶àÃÔèÁµ�¹

¡ÒÃá¡�â¨·Â�»�ËÒä´�ÍÂ�Ò§à»�¹ÃÐººÁÒ¡¢Öé¹ ÊÒÁÒÃ¶¤íÒ¹Ç³ ¤Ò´¡ÒÃ³� áÅÐá¡�â¨·Â�ä´�´Õ¢Öé¹ ·íÒãË�

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ¤ÇÒÁÃÙ�·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ�ËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹ÁÒ¡¢Öé¹ ÁÕ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´

ÇÔà¤ÃÒÐË�ã¹ÃÐ´Ñº´Õ ÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÙ§¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ 
´Ã.ÊíÒ¹Ç¹ ¤Ø³¾Å ¡Å�ÒÇÇ�Ò �»�¨¨ØºÑ¹»ÃÐà·Èµ�Ò§æ ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Âä´�ËÑ¹ÁÒÊ¹ã¨ã¹¡ÒÃÊÍ¹

àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃ¤Ô´ «Öè§»ÃÐà·ÈàÃÒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´µÒÁ·ÕèÃÐºØ äÇ�ã¹

¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË�§ªÒµÔ ¾.È. 2542 (á¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.È. 2545) ¹Ñé¹ Ç�Òã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµ�Í§½�¡·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´ ËÒ¡¶ÒÁÇ�Ò·íÒäÁµ�Í§à»�¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ� ¹Ñè¹¡çà¾ÃÒÐÇ�ÒÇÔªÒ¹Õé

à»�¹ÇÔªÒË¹Öè§·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðµ�Í§ãª�·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ áÅÐà»�¹¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔªÒµ�Ò§æ ¨Ö§ÁÕº·ºÒ·µ�Í¡ÒÃ

¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§Á¹ØÉÂ� ¾Ñ²¹Ò¤¹ãË�à»�¹Á¹ØÉÂ�·ÕèÊÁºÙÃ³� ÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ·Ñé§·Ò§Ã�Ò§¡ÒÂ ¨Ôµã¨ 

ÊµÔ»�Ò áÅÐÍÒÃÁ³� áÅÐ¼Å·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºªÒµÔ¢Ñé¹ÊÒÁÑ ËÃ×Í O-Net «Öè§à»�¹¡ÒÃÊÍº

ÇÑ´¤ÇÒÁÃÙ�áººÃÇºÂÍ´»ÅÒÂª�Ç§ªÑé¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºªÑé¹»ÃÐ¶Á ÈÖ¡ÉÒ»�·Õè 6 »ÃÐ¨íÒ»� 2550-2553 

ÁÕ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂã¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�ÍÂÙ�·Õè 47.54, 43.76, 35.88 áÅÐ 34.85 «Öè§¨ÐàËç¹Ç�Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ÁÕ¼Å¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂäÁ�¶Ö§Ã�ÍÂÅÐ 50 áÅÐÅ´µèíÒÅ§·Ø¡»� ÍÕ¡·Ñé§¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ê�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÍ¹

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (ÊÊÇ·.) ¡Å�ÒÇÇ�Òá¹Çâ¹�Á¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
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บทความสาระน่ารู้
เรื่องฮาๆ ของอวัยวะในร่างกาย

ã¹º�Ò¹àÃÒä´�¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂµèíÒ¡Ç�Ò»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹º�Ò¹·Õèà¢�ÒÃ�ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ «Öè§¡çÍÒ¨à»�¹¼ÅÁÒ¨Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹

¡ÒÃÊÍ¹¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ã¹º�Ò¹àÃÒÍÒ¨ÂÑ§äÁ� »ÃÐÊº¼ÅÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�¡çà»�¹ä´�� 
�ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁã¹¡ÒÃ¹íÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�â´ÂºÙÃ³Ò¡ÒÃ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áººÃ�ÇÁÁ×Íà¢�ÒÁÒãª�

ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�¹Ñé¹ ¤ÃÙ¼Ù�ÊÍ¹µ�Í§à»�¹¼Ù�ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ�áÅÐÁÕ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃÊÍ¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ� µ�Í§·íÒ¤ÇÒÁà¢�Òã¨¡Ñº¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

áººÃ�ÇÁÁ×Í à¹×èÍ§¨Ò¡¨Ñ´¡ÅØ�Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¾×èÍãË�à¡Ô´¡ÒÃàÍ×éÍµ�Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�µ�Í§ÁÕÊÑ´Ê�Ç¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´Ñºà¡�§ 

1 ¤¹ »Ò¹¡ÅÒ§ 2-3 ¤¹ áÅÐÍ�Í¹ 1 ¤¹ Ã�ÇÁ¶Ö§¤ÃÙµ�Í§¡ÃÐµØ�¹ãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´�½�¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË� 

áÅÐÊÃ�Ò§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�àªÔ§ºÇ¡¤Çº¤Ù�¡Ñ¹ä»´�ÇÂ� ´Ã.ÊíÒ¹Ç¹ ¡Å�ÒÇ·Ôé§·�ÒÂ 
ã¹ÂØ¤âÅ¡ÒÀÔÇÑ²¹� ¶×Íà»�¹âÅ¡áË�§¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃ ËÒ¡¼Ù�¤¹äÁ�ÊÒÁÒÃ¶¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�à¡ÕèÂÇ¡Ñº¢�ÍÁÙÅ

¢�ÒÇÊÒÃ·Õèµ¹àÍ§ä´�ÃÑºÁÒ¹Ñé¹ ÍÒ¨Ê�§¼ÅàÊÕÂµ�Í¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�¨Ö§

¨íÒà»�¹ÍÂ�Ò§ÂÔè§ ·Ñé§¹Õé ËÒ¡¨Ð¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�ãË�ÊÑÁÄ·¸Ôì¼ÅÂÔè§¢Öé¹ µ�Í§ÍÒÈÑÂ¼Ù�àÃÕÂ¹à»�¹ÊíÒ¤Ñ 

à¾ÃÒÐËÒ¡¼Ù�àÃÕÂ¹à»�´ã¨áÅÐ¾Ã�ÍÁ·Õè¨ÐÊ¹Ø¡ä»¡Ñº¡ÒÃá¡�â¨·Â�µ�Ò§æ áÅ�Ç ¨ÐÃÙ�Ç�Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ� 

äÁ�ÂÒ¡ÍÂ�Ò§·Õè¤Ô´ ¶�ÒÃÙ�¨Ñ¡¡ÒÃ¤Ô´áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÂ�Ò§à»�¹ÃÐºº 
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µÑÇ �> à»�¹ªÔé¹Ê�Ç¹·ÕèãË�¢Í§Ã�Ò§¡ÒÂÁÕäÇ�ãË�Ê�Ç¹Í×è¹ä´�¾Ñ¡¾Ô§ ÁÑ¡¨ÐÅ×Á¡Ñ¹ÁÒ¡ã¹àÇÅÒä´�´Ôºä´�´Õ 
ÊÐ´×Í �> à»�¹ÍÇÑÂÇÐ·Õèãª�àª×èÍÁµ�Í¡ÑºáÁ�µÍ¹ÍÂÙ�ã¹¤ÃÃÀ� àÁ×èÍã´ãª�ÇÑ´¤ÇÒÁÊØÀÒ¾� 

    ¶�ÒÍÂÙ�µèíÒ¡Ç�ÒÊÐ´×Í ¶×ÍÇ�Ò·ÐÅÖè§ 
¢ÒÍ�Í¹ �> à»�¹Ê�Ç¹·Õèàª×èÍÁµ�ÍÁÒ¨Ò¡ÊÐâ¾¡ ÁÑ¡¹ÔÂÁãª�»ÃÐ¡Ç´ à¾ÃÒÐÁÍ§àËç¹§�ÒÂ¡Ç�ÒÊÁÍ§ 
ËÑÇà¢�Ò �> à»�¹¢�Íµ�ÍÃÐËÇ�Ò§¢Ò¡Ñºá¢�§ à»�¹ÍÒÇØ̧ »ÃÐ¨íÒ¡ÒÂ ¼Ù�ËÔ§ãª�â¨ÁµÕ¨Ǿ Í�Í¹¢Í§¼Ù�ªÒÂ  

    áÅÐºÒ§¤¹ãª�àªç´¹éíÒµÒàÇÅÒàÈÃ�Ò â´Âà©¾ÒÐ¤¹·ÕèáÍºÃÑ¡¼ÑÇªÒÇº�Ò¹à¢Ò 
¢¹Ë¹�Òá¢�§ �> ãª�ÇÑ´ÃÐ´Ñº°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÂÔè§ÃÇÂÁÒ¡ ¢¹Ë¹�Òá¢�§¨ÐÃ�Ç§¹�ÍÂ 
à·�Ò �> à»�¹ÍÇÑÂÇÐ·Õèãª�ã¹¡ÒÃÂ×¹ à´Ô¹ ËÃ×Íà»�¹ÍÇÑÂÇÐ·Õèãª�¼ÅÑ¡ ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç�Ò¡Ñ¹·ÑèÇä»Ç�Ò..¶Õº 
 

·ÕèÁÒ: http://www.kwamru.com/99#sthash.FwMUS2Bu.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁ

ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 3 ÇÑ¹·Õè 11 ¡Ã¡®Ò¤Á 2558                 

³ ÍÒ¤ÒÃËÍ»ÃÐªØÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 

 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ�â¨� ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´Ñº

ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒáË�§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 36 ÇÑ¹·Õè 29-31 µØÅÒ¤Á 2558 ³ ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁ

¹Ò¹ÒªÒµÔ âÃ§áÃÁàªÕÂ§ãËÁ�á¡Ã¹´�ÇÔÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ� 

 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁ¹íÒàÊ¹Í

¼Å§Ò¹ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ »ÃÐ¨íÒ»� 2558 ÇÑ¹·Õè 24-25 µØÅÒ¤Á 2558         

³ ÍÒ¤ÒÃÂØ¾ÃÒªàº¨Á§¤Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ              

¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

 ÊÁÒ¤ÁÃÑ°ÈÒÊµÃ�áË�§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� Ã�ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à¤Ã×Í¢�ÒÂ·Ñé§ÀÒÂã¹

áÅÐÀÒÂ¹Í¡»ÃÐà·È ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 2  

ÇÑ¹·Õè 30 µØÅÒ¤Á 2558 áÅÐÇÑ¹·Õè 26-28 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2558 

 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ     

¤ÃÑé§·Õè 7 ÇÑ¹·Õè 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2558 ³ ËÍ»ÃÐªØÁ¾�Í¢Ø¹ÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÃÒª 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ ËÑÇËÁÒ¡ ºÒ§¡Ð»� ¡ÃØ§à·¾Ï 
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ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนกรกฎาคม
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25-26 กรกฎาคม 2558

- เรียนตามปกติ
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บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” Graduate News

4

06
June

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558

 ที่ปรึกษา :
- ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
- ดร.กิตติวงค์ สาสวด

 กองบรรณาธิการ :
- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา
- นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น

 เรียบเรียงข่าว :

- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

 สถานที่ติดต่อ :

อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 500000 ต่อ 6350, 
6352, 6355 สายตรง : (038) 535430 
Fax : (038) 535430

E-mail : grad.rru@gmail.com
www.facebook.com/grad.rru

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” Graduate News

5

06
June

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558

 ที่ปรึกษา :

- ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
- ดร.กิตติวงค์ สาสวด

 กองบรรณาธิการ :

- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา
- นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น

 เรียบเรียงข่าว :
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

 สถานที่ติดต่อ :
อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 500000 ต่อ 6350, 
6352, 6355 สายตรง : (038) 535430 
Fax : (038) 535430

E-mail : grad.rru@gmail.com
www.facebook.com/grad.rru

grad.rru.ac.th

งานแถลงข่าว “โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 35“
วันจันนทร์ท่ี 15 มิถุนายน 2558

ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอำ นวย
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“โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 35“
วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558
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