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ดอกไมสกั การะ และถวายบังคมทีพ่ ระบรมรูปทรงมา พรอมดวยการจัด
นิทรรศการเผยแพรพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเปน
การรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
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เปนวัานน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การ
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าร สรุปผลคะแนนทีก่ รรมการประเมินได้ 4.84
ยังเปดโอกาสใหซกั ถามขอสงสัยซึง่ กันและกันดวยซึง่ จะตรงกับวัน

กันยายน
ที่ปรึก2558
ษา : นางประภาพร พิมพพาศรีภิรมย นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ ผศ.นวรัตน เดชพิมล
กองบรรณาธิการ : นางภัทรินทร นอยเจริญ นางสุจิตรัตน ภูศรีฤทธิ์ นางสาวมลทะวรรณ ธรรมจันทา
นายปกรณ รัตนทํา นายประกรง ประทุมชัย
ออกแบบ/พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 หลังวันเขาพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทิน
จันทรคติไทย

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาวัน
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจําพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพ

ฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศปรับใหม่
ฐานข
สืบบคปรุนงฐานข้
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