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ความเชื่อผิดๆ ว่าด้วยเรื่องสมอง
ÊÁÍ§à»�¹ÍÇÑÂÇÐ·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§ÃÐºº»ÃÐÊÒ··Õèª�ÇÂ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ÍÇÑÂÇÐÍ×è¹æ ã¹Ã�Ò§¡ÒÂ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�¡çà¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃ·íÒË¹�Ò·Õè¢Í§ÊÁÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹ àÃ×èÍ§ÊÁÍ§¨Ö§à»�¹àÃ×èÍ§·Õè·Ø¡¤¹ãË�¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ â´Âà©¾ÒÐã¹áÇ´Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
áµ�ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ ÁÕ¡ÒÃ¹íÒ¼ÅÊÃØ»§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Ò§»ÃÐÊÒ·ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�·ÕèÂÑ§äÁ�ÊÁºÙÃ³�¢�ÍÁÙÅËÅÒÂÊ�Ç¹ ¶Ù¡ºÔ´àº×Í¹ 
áÅÐ¢�ÍÁÙÅºÒ§ÍÂ�Ò§¡çäÁ�à¤ÂÁÕ¡ÒÃ·´ÅÍ§·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ã´æ áµ�¡çÁÕ¡ÒÃ¹íÒä»ãª�ã¹Ë�Í§àÃÕÂ¹ ¨Ñ´¶�ÒÂ·Í´ÍºÃÁ
ªØ´¤ÇÒÁÃÙ� áÅÐà¼Âá¾Ã�·Ò§Ê×èÍÊÒÃÁÇÅª¹ ·íÒãË�à¡Ô´àÃ×èÍ§ÃÒÇµíÒ¹Ò¹¢Í§ÊÁÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�·ÕèäÁ�ãª�àÃ×èÍ§¨ÃÔ§ 
(neuromyth) à¼Âá¾Ã�ÍÍ¡ä»ã¹Ç§¡Ç�Ò§ ÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç�ÒÁÕÍÐäÃº�Ò§ 

 • ÊÁÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ�¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÃÑº¢�ÍÁÙÅºÒ§ª¹Ô´ã¹ª�Ç§àÇÅÒÇÔ¡Äµà·�Ò¹Ñé¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ª�Ç§ªÕÇÔµ 3 »�áÃ¡ 
¨Ðà»�¹µÑÇº�§ªÕé¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹¢Ñé¹µ�Íä» áÅÐà»�¹µÑÇµÑ´ÊÔ¹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ àÁ×èÍ¼�Ò¹ª�Ç§àÇÅÒ¹Õéä»áÅ�Ç ºÒ§ÊÔè§
ºÒ§ÍÂ�Ò§¨ÐäÁ�ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙ�ä´�ÍÕ¡ 
 • à´ç¡àÅç¡¨Ðµ�Í§ÁÕ¡ÒÃ¡ÃÐµØ�¹ÃÐºº»ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑÊ (sensory stimulation) àÂÍÐæ áÅÐà¾Å§¤ÅÒÊÊÔ¡ (classical 
music) à»�¹ÊÔè§·Õè¨íÒà»�¹ÁÒ¡ ÊíÒËÃÑº¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÊÁÍ§¢Í§à´ç¡ ·íÒãË�à´ç¡©ÅÒ´¢Öé¹ 
 • àÃÒãª�§Ò¹ÊÁÍ§à¾ÕÂ§Ã�ÍÂÅÐ 10 à·�Ò¹Ñé¹ 
 • ©Ñ¹à»�¹¾Ç¡ÊÁÍ§«Õ¡«�ÒÂ à¸Íà»�¹¾Ç¡ÊÁÍ§«Õ¡¢ÇÒ 
 • àÁ×èÍàÅÂÇÑÂà´ç¡ä»áÅ�ÇÊÁÍ§¨ÐËÂØ´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 
 • ÊÁÍ§äÁ�ÊÒÁÒÃ¶ÊÃ�Ò§à«ÅÅ�»ÃÐÊÒ·¢Öé¹ÁÒãËÁ�ä´�ÍÕ¡ 
 • ¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ (enriched environments) àª�¹ ¡ÒÃÊÃ�Ò§ÊÀÒ¾Ë�Í§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃà¾ÔèÁÊÕÊÑ¹ ÊÔè§¢Í§ 
ËÃ×Í¡ÒÃÁÕà¤Ã×èÍ§àÅ�¹ÃÙ»áººµ�Ò§æ ª�ÇÂà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ÊÁÍ§ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� ¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹»�¨¨ÑÂÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ
·ÕèÁÕµÑÇ¡ÃÐµØ�¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡àËÅ�Ò¹Õé ª�ÇÂ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ§ã¹à´ç¡àÅç¡ 
 • ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÊÍ§ÀÒÉÒ¾Ã�ÍÁ¡Ñ¹ ¨Ðá¢�§¢Ñ¹¡ÒÃãª�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¢Í§ÊÁÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹ à´ç¡¨Ðµ�Í§àÃÕÂ¹ÃÙ�¡ÒÃãª�ÀÒÉÒáÁ�
ãË�ä´�¡�Í¹ ¨Ö§¨ÐÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙ�ÀÒÉÒ·ÕèÊÍ§ä´� ËÒ¡äÁ�à»�¹ÅíÒ´Ñºàª�¹¹Õé à´ç¡¡ç¨ÐäÁ�ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙ�ä´�·Ñé§ÊÍ§ÀÒÉÒ 
 • ¤¹àÃÒ¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙ�ä´�´Õ¢Öé¹ àÁ×èÍä´�ÃÑº¢�ÍÁÙÅã¹ÃÙ»áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�·Õèà¢Ò¾Ö§¾Íã¨ àª�¹ ªÍº¿�§ ªÍº´Ù ªÍºà¤Å×èÍ¹äËÇ 
 • ¡ÒÃä´�ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¡Å�ÒÁà¹×éÍ ·Õèª�ÇÂ¡ÃÐµØ�¹ÃÐººÊÑè§¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃÃÑºÃÙ� ¨Ðª�ÇÂà¾ÔèÁ
¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñ¹¢Í§ÊÁÍ§·Ñé§ÊÍ§«Õ¡ áÅÐª�ÇÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍÍ¡ÍÍ¡à¢ÕÂ¹ä´� 
 • à´ç¡¨ÐÁÕ¤ÇÒÁãÊ�ã¨Å´Å§ ÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¤Ã×èÍ§´×èÁ·ÕèÁÕ¹éíÒµÒÅ ËÃ×Í¢Í§Ç�Ò§ 
 • ¡ÒÃºÃÔâÀ¤¡Ã´ä¢ÁÑ¹âÍàÁ¡�Ò 3 áÅÐâÍàÁ¡�Ò 6 ·íÒãË�à´ç¡»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨´�Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 
 • ¶�Òà´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹äÁ�´×èÁ¹éíÒãË�à¾ÕÂ§¾Í ¨íÒ¹Ç¹ 6-8 á¡�Çµ�ÍÇÑ¹ ¨Ð·íÒãË�ÊÁÍ§Ë´µÑÇÅ§ä´� 
 • ¤¹·ÕèÁÕÊÁÍ§¢¹Ò´ãË� ©ÅÒ´ÁÒ¡¡Ç�Ò¤¹·ÕèÊÁÍ§¢¹Ò´àÅç¡ 

¶�ÒÁÕ¢�ÍË¹Öè§¢�Íã´·Õè¤Ø³ÃÙ�ÊÖ¡¤Ø�¹æ Ç�Ò à¤Âä´�ÂÔ¹ä´�¿�§ áÅÐ¤Ø³¡çàª×èÍÊ¹Ô·ã¨Ç�Ò ÁÑ¹à»�¹ÍÂ�Ò§¹Õé¨ÃÔ§æ ÁÑ¹¤×Í neuromyth 
áµ�ÍÂ�Òà¾Ôè§àª×èÍÊÔè§·Õèà¢ÕÂ¹ÁÒ·Ñé§ËÁ´¹Õé ¤Ø³ÍÒ¨¨Ðµ�Í§Ê×º¤�¹¢�ÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§·Õè¨Ð
»ÃÐÂØ¡µ�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊÁÍ§ä»ãª�ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ neuromyth ¨Ö§à¡Ô´¡ÒÃ¡�ÍµÑÇÍÂ�Ò§ÃÇ´àÃçÇáÅÐ¡Ç�Ò§¢ÇÒ§ äÁ�Ç�Ò¨Ð
à»�¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ ¤ÇÒÁâ´´à´�¹¢Í§ÊÁÍ§«Õ¡«�ÒÂ ËÃ×ÍÊÁÍ§«Õ¡¢ÇÒ áÅÐàÃ×èÍ§ª�Ç§àÇÅÒÇÔ¡ÄµÔ (àÇÅÒ·Í§) 
áË�§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� àÁ×èÍá¹Ç¤Ô´àËÅ�Ò¹ÕéÁÕ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¡Ñ¹ã¹ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ ËÃ×ÍÊ×èÍÊÔè§¾ÔÁ¾� ·Õèà»�¹·Õè¹ÔÂÁ ¼Ù�»¡¤ÃÍ§ 
¹Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¹Ñ¡¡íÒË¹´¹âÂºÒÂºÒ§Ê�Ç¹ ÁÑ¡¨Ðà¡Ô´»�ËÒà¢�Òã¨äÁ�¡ÃÐ¨�Ò§¶Ö§ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ¨Ö§ÍÒ¨¨ÐàÃ�§ÃÕº
á¹Ð¹íÒ¢�Í¡íÒË¹´ ¤íÒá¹Ð¹íÒµ�Ò§æ à¾×èÍãË�ãª�»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¨ÃÔ§ (put into practice) «Öè§ÍÒ¨¨Ð¹íÒÁÒ«Öè§»�ËÒã¹ÀÒÂËÅÑ§ä´� 

àÃ×èÍ§¤ÇÒÁàª×èÍ neuromyth ¹Õé à¡Ô´¢Öé¹ã¹ËÅÒÂ»ÃÐà·È·ÑèÇâÅ¡ÁÒà»�¹àÇÅÒÊÔº¡Ç�Ò»�áÅ�Ç ¹Ñºà»�¹»ÃÐà´ç¹·ÕèÊíÒ¤ÑÁÒ¡¨¹
Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÐ´ÑºâÅ¡ÍÂ�Ò§ OECD ·Õè·íÒ§Ò¹Ã�ÇÁ¡ÑºÃÑ°ºÒÅ¢Í§»ÃÐà·Èµ�Ò§æ ·ÑèÇâÅ¡ µ�Í§¨Ñ´µÑé§â¤Ã§¡ÒÃ OECD Brain 
and Learning Project à¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨·Õè¶Ù¡µ�Í§ Ê�§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� áÅÐ¡ÒÃÊÍ¹·ÕèÍÂÙ�º¹ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ·Õè
¹�Òàª×èÍ¶×Í 
 

¢Íº¤Ø³·ÕèÁÒº·¤ÇÒÁ¢Í§ ´Ã.ÇÕÃÐ¾§É� »ÃÐÊ§¤�¨Õ¹ 
¨Ò¡ ¹ÔÇÊ� ¤Í¹à¹ç¡ ÇÑ¹·Õè 19 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2558 

http://www.kroobannok.com/77100 
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บทความสาระน่ารู้
ความเชื่อผิดๆ ว่าด้วยเรื่องสมอง

àÁÅç´·Ò¹µÐÇÑ¹§Í¡ ÁÒ¡ÁÒÂ´�ÇÂ¤Ø³¤�Ò·Ò§ÍÒËÒÃàÁÅç´¸Ñ¾×ª§Í¡ ¶×Íà»�¹ÍÒËÒÃ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¹íÒÁÒºÃÔâÀ¤¡Ñ¹ÁÒ¹Ò¹ 
·ÕèÃÙ �¨Ñ¡¡Ñ¹à»�¹ÍÂ�Ò§´Õ ¤×Í ¶ÑèÇ§Í¡ «Öè§à»�¹¼Å¼ÅÔµÁÒ¨Ò¡¶ÑèÇà¢ÕÂÇ â´Â¶ÑèÇ§Í¡ÁÕ¡ÒÃ¹íÒÁÒ·íÒà»�¹àÁ¹ÙÍÒËÒÃä �́
ÍÂ�Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ äÁ�Ç�Ò¨Ðà»�¹¼Ñ´ µ�Á ËÃ×Í·Ò¹Ê´æ áÅÐ·Õèâ´�§´Ñ§¡Ñ¹ÊØ´æ ¤×Í ¢�ÒÇ¡Å�Í§§Í¡·ÕèÍØ´Áä»´�ÇÂÊÒÃ·ÕèÁÕ
»ÃÐâÂª¹�µ�ÍÃ�Ò§¡ÒÂ äÁ�Ç�Ò¨Ðà»�¹ÊÒÃ GABA (gamma aminobotyric acid) ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔª�ÇÂ»�Í§¡Ñ¹âÃ¤µ�Ò§æ àª�¹ 
âÃ¤ÁÐàÃç§ àºÒËÇÒ¹ ª�ÇÂã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¹éíÒË¹Ñ¡µÑÇ áÅÐ·ÕèÊíÒ¤Ñª�ÇÂºíÒÃØ§à«ÅÅ�»ÃÐÊÒ· ·íÒãË�ÊÍ§à¡Ô´¡ÒÃ¼�Í¹¤ÅÒÂ 
»�Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·íÒÅÒÂÊÁÍ§ «Öè§à»�¹ÊÒàËµØ¢Í§âÃ¤ÊÙàÊÕÂ¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ ËÃ×ÍÍÑÅä«àÁÍÃ�¹Ñè¹àÍ§ ÃÇÁä»¶Ö§ÊÒÃÍÒËÒÃÍ×è¹æ 
àª�¹ ãÂÍÒËÒÃ ¡Ã´ä¿µÔ¡ (Phytic acid) ÇÔµÒÁÔ¹«Õ ÇÔµÒÁÔ¹ÍÕ 

Å�ÒÊØ´ÁÕ¢�ÍÁÙÅ·Õè¹�ÒÊ¹ã¨à¡ÕèÂÇ¡ÑºàÁÅç´¸Ñ¾×ªÍÕ¡ª¹Ô´Ë¹Öè§ «Öè§àÃÒÃÙ�¨Ñ¡¡Ñ¹à»�¹ÍÂ�Ò§´Õ ¹Ñè¹¤×Í �·Ò¹µÐÇÑ¹� áµ�·Õè¼�Ò¹ÁÒ¹Ñé¹
àÃÒÃÙ� Ñ̈¡»ÃÐâÂª¹�¢Í§àÁÅç´·Ò¹µÐÇÑ¹¢Í§¾×ª·ÕèÁÕ´Í¡ãË� ÁÕ¡ÒÃÊ¡Ñ´¹éíÒÁÑ¹¨Ò¡àÁÅç´â´Â¹éíÒÁÑ¹´Í¡·Ò¹µÐÇÑ¹ÁÕ¡Ã´ä¢ÁÑ¹
äÁ�ÍÔèÁµÑÇÊÙ§ÊÒÁÒÃ¶ ¹íÒä»ãª�ã¹¡ÒÃ¿Í¡Ë¹Ñ§ áÅÐ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ 

áµ�¢�ÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ¨ÑÂ¾ºÇ�Ò µ�¹Í�Í¹¢Í§àÁÅç´·Ò¹µÐÇÑ¹ ÁÕâ»ÃµÕ¹ÊÙ§¡Ç�Ò¶ÑèÇàËÅ×Í§ ÁÕÇÔµÒÁÔ¹àÍ áÅÐ
ÇÔµÒÁÔ¹ÍÕÊÙ§ ºíÒÃØ§ÊÒÂµÒ ¼ÔÇ¾ÃÃ³áÅÐªÐÅÍ¤ÇÒÁªÃÒ ÁÕÇÔµÒÁÔ¹ ºÕ 1 ºÕ 6 âÍàÁ¡�Ò 3 âÍàÁ¡�Ò 6 âÍàÁ¡�Ò 9 
«Öè§ª�ÇÂºíÒÃØ§à«ÅÅ�ÊÁÍ§ »�Í§¡Ñ¹âÃ¤ÊÁÍ§àÊ×èÍÁ (ÍÑÅä«àÁÍÃ�) áÅÐ¸ÒµØàËÅç¡ÊÙ§ 

¹Í¡¨Ò¡¹Õéµ�¹Í�Í¹·Ò¹µÐÇÑ¹ ÂÑ§ÁÕÊÒÃÍÒËÒÃÍ×è¹æ ÍÕ¡ËÅÒÂµÑÇµÑÇ´�ÇÂ¡Ñ¹ àª�¹ ÇÔµÒÁÔ¹àÍ ÇÔµÒÁÔ¹ÍÕ â»ÃµÕ¹ ÏÅÏ 
µ�¹Í�Í¹·Ò¹µÐÇÑ¹¨Ö§àËÁÒÐã¹¡ÒÃ¹íÒÁÒ»ÃØ§à»�¹ÍÒËÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÍÕ¡ª¹Ô´Ë¹Öè§ â´ÂàÁ¹ÙÍÒËÒÃ¡çÊÒÁÒÃ¶·íÒä´�àËÁ×Í¹
¶ÑèÇ§Í¡ äÁ�Ç�Ò¨Ðà»�¹ ¼Ñ´ µ�Á ãÊ�¡�ÇÂàµÕëÂÇ 

 

http://www.kroobannok.com/73453 
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ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 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
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÒ´ãË� ¡íÒË¹´»ÃÐªØÁËÒ´ãË�ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ áÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 7 ã¹ÇÑ¹·Õè 23 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559 
³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÒ´ãË� ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 Á¡ÃÒ¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 074-200-300 µ�Í 108 
â·ÃÊÒÃ 074-200-316 http://www.hu.ac.th/Conference2016  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ËÁÙ�º�Ò¹¨ÍÁºÖ§ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÃÒªÀÑ¯ËÁÙ�º�Ò¹¨ÍÁºÖ§ÇÔ¨ÑÂ ¤ÃÑé§·Õè 4 
ã¹ÇÑ¹·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2559 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ËÁÙ�º�Ò¹¨ÍÁºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 8 Á¡ÃÒ¤Á 2559 µÔ´µ�Í
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 032-261-790-7 µ�Í 1200-3 http://irdmcru.mcru.ac.th  

¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÅ�Ò¹¹Ò ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ·Ò§ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 3 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2559 ³ ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁáÊ´§ÊÔ¹¤�Ò¹Ò¹ÒªÒµÔ ¨Ñ§ËÇÑ à́ªÕÂ§ãËÁ� 
µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 053-921-444 µ�Í 2685 http://balajhss.com 

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนธันวาคม

5-6 ธันวาคม 2558
12-13 ธันวาคม 2558
19-20 ธันวาคม 2558
26-27 ธันวาคม 2558

- หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เรียนตามปกติ
- เรียนตามปกติ
- เรียนตามปกติ
- วันสุดท้ายของการขอยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2558


