
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เร่ือง  การรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะด าเนินการ เปิดรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา  2558   โดยนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตามระเบียบการรับสมัคร  ดังนี ้

 

1. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผู้ทีม่ีความสามารถและผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1.1 จ านวนรับเข้าศึกษา  100  คน   กลุ่มสาขาวิชาทีเ่ปิดรับมีดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์      ประกอบด้วย 

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต         หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        หลักสูตรวิศวกรรมเคมี               หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล   
หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก              หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม    หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์  
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า                 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา              หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์  
หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ              หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ   
หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี                 หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน       หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี                  หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์   
หลักสูตรวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์    หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือ 

2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   จ านวนรับ  5  คน 

3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวนรับ  5  คน 

4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร         จ านวนรับ  5  คน 

5. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร  จ านวนรับ 5  คน 

6. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ประกอบด้วย  หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ 
     (นิเทศศาสตร์  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) 
7. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ   จ านวนรับ  5  คน  ประกอบด้วย  หลักสูตรการจัดการ 
   (การจัดการการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ) 
8. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   จ านวนรับ  2  คน  ประกอบด้วย 
    (หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     จ านวนรับ  2  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2557   ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6  ภาคที่ 1)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
5. มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ 5.1 – 5.3  ดังต่อไปนี้ 
 5.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

1) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

2) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเข้า
ประกวดระดับประเทศ 

3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับรางวัลระดับ
ภาค หรือระดับประเทศ 

4) ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Young Physicists’ Tournament (IYPT) 
5) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่น ๆ  ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ  เช่น กระทรวงศึกษาธิการ,  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เป็นต้น       
โดยได้รับรางวัลไม่ต่ ากว่ารางวัลชมเชยขึ้นไป  

6) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณี 
        5.2  เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน ม.6  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม  หรือ ภายใต้โครงการห้องเรียน  
             วิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  ของโรงเรียนต่อไปนี ้
 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม ่

2) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
3) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
6) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
7) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยการก ากับดูแล 
 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน กรุงเทพมหานคร 
8) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
9) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 
10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี  
     จ.ปัตตาน ี
11) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง 

 5.3  เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2  ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ 
 6. มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. การสมัครและการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  

3.1 วิธีการสมัคร 
3.1.1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 3 ธันวาคม  2557  ที่ www.sut.ac.th/ces 
3.1.2 บันทึกข้อมูลการสมัคร ของตนเองให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
3.1.3 เลือกสมัครกลุ่มสาขาวิชาได้  2 อันดับ   
3.1.4 พิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร 

http://www.sut.ac.th/ces


3.2 วิธีการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
3.2.1 ค่าสมัคร 500 บาท  ช าระเงินค่าสมัครผ่านทางที่ท าการไปรษณีย์ หรือธนาคาร ตามใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร 

ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2557 โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
3.2.2 ตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัคร หลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วัน (ไม่นับวันหยุด) ได้ที่ www.sut.ac.th/ces 

 

อนึ่ง นักเรียนที่สมัครโควตานี้แล้ว  สามารถสมัครประเภทโควตาอื่นๆ ได้อีก โดยต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร   
ของแต่ละประเภทโควตาที่สมัคร แต่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 ประเภทโควตาเท่านั้น 

3.3 เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 
3.3.1  ใบสมัครที่พิมพ ์จาก www.sut.ac.th/ces  พร้อมลงลายมือช่ือให้เรียบร้อย 
3.3.2  ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ผลการเรียน 5 ภาค (ม.4-ม.6 ภาคที่ 1) ฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 

 หากส่งเป็นส าเนาใบปพ.1 ต้องชัดเจนครบถ้วนและต้องมีตราประทับของโรงเรียนเป็นส าคัญ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3.3  ส าเนาเอกสารที่แสดงคุณสมบัติฯ ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนดในข้อ 2 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3.4  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (กรณีที่ ช่ือ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3.5  ส่งเอกสารการสมัคร  มาที่  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

111  ถนนมหาวิทยาลัย   ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000   
3.3.6  ส่งเอกสารการสมัคร ได้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557  โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ให้ผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครของตนเอง เช่น ช่ือ-สกุล, แผนการเรียน, GPAX, ท่ีอยู่,  
หมายเลขโทรศัพท์  เป็นต้น หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันข้อมูลการสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557  
ถึง 9 มกราคม 2558 ที ่www.sut.ac.th/ces 

 

   อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะ  หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์
เข้าศึกษา  และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

5.  วิธีการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ด าเนินการคัดเลือกโดยมีขั้นตอนการคัดเลือก 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
5.1  ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกใหเ้ข้าศึกษา 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลการเรียนที่สมัคร ตั้งแต่ช้ัน ม.4 - ม.6 (ภาคที่ 1)  ประกอบ
กับเอกสารหลักฐานแสดงถึงทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ตามข้อ 2   
5.2  ขั้นตอนที่ 2 การได้รับทุนการศึกษา 
 ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามข้อ 5.1 สามารถเข้ารับการสอบชิงทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้
ทีไ่ด้รับทุนการศึกษา จากผลการสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษาและการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

6. นักเรียนทีส่อบชิงทุนการศึกษาผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตามข้อ 5.2 จะได้รับทุนการศึกษาจ านวน 50 คน ดังนี ้
6.1 ผู้สอบได้ล าดับที ่1 - 25 จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ คือ 

1)  ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 
2)  ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3)  ได้รับค่าใช้จ่าย  3,000  บาทต่อเดือน 
4)  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก 
ความเป็นนักศึกษาทุนส าหรับข้อ 6.1 จะสิ้นสุดสภาพเมื่อเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี ้
1)  มีรายวิชาที่เรียนและสอบผ่านตลอดปีการศึกษาไม่ครบตามแผนการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา 
2)  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่ ากว่า  3.25 
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3)  มีรายวิชาที่ได้รับคะแนนตัวอักษร  F  หรือ  U 
4)  มีการเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับคะแนน  D  หรือ  D+ 
5)  มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 12  ภาคการศึกษา 
6)  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา 

6.2 ผู้สอบได้ล าดับที ่26 - 50  จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ คือ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
ความเป็นนักศึกษาทุนส าหรับข้อ 6.2 จะสิ้นสุดสภาพเมื่อเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี ้
1) มีการถอนรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว โดยไม่มีสาเหตุอันพ้นวิสัย 
2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่ ากว่า 3.00 
3) มีระยะเวลาการศึกษาครบ 4 ปีการศึกษา 
4) มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา 

 

ทั้งนี้ ผู้สอบได้ล าดับที่ 51 เป็นต้นไป  จะมีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษา 
 

7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา / ผู้ได้รับทุนการศึกษา 
7.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที ่ www.sut.ac.th/ces  ในวันที่ 9 มีนาคม 2558  
7.2 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหลังจากการสอบชิงทุนการศึกษา ซึ่งจะประกาศก าหนดการให้ทราบต่อไป 
 

8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  โดยการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10,000 บาท   ผ่าน

ทางที่ท าการไปรษณีย์ หรือธนาคาร ตามใบแจ้งยอดช าระเงินฯ  ระหว่างวันที่ 9 – 23 มีนาคม  2558 มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์เข้าศึกษา ที่ www.sut.ac.th/ces 

 

     อนึ่ง  ส าหรับผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้วสละสิทธ์ิเข้าศึกษาภายหลัง  หรือไม่ไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ หรือไม่รายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ 

 

8.2  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2558 
8.3  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว  มหาวิทยาลัยจะส่งรายช่ือไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(สอท.) เพื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา  (Admissions)  ทั้งนี้หากยัง
ด าเนินการสมัครมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย 

 

      อนึ่ง  ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะต้องไปด าเนินการยืนยันเคลียริ่ง
เฮาส์ที่เว็บของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (www.cuas.or.th) หากไม่ด าเนินการภายในเวลาท่ีสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

8.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 
 

9.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะแจ้งผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหมต่ามวัน เวลา และสถานท่ี 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป   

 

          ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาไปเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี      10      กันยายน   พุทธศักราช  2557 
 

ลงนาม       ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์ 
                (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
                    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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