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ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงนานาชาติรอบ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

…………………………………………………………………….. 

ด้วยส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีควำมประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ำศึกษำ
ต่อในระดับปริญญำตรี ระบบรับตรง หลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์ (นำนำชำติ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ โดยรับ
สมัครนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ หรือส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่ำ ท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  โดยมหำวิทยำลัยมีนโยบำยกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำมีควำมเสมอภำคทำงเพศในกำร
รับเข้ำศึกษำ มีส่ิงสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสมกับทุกเพศสภำพรวมท้ังส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้กับเพศ
หญิงได้มีโอกำสเรียนรู้และพัฒนำเท่ำเทียมกับเพศสภำพอ่ืน ซึ่งก ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์กำรคัดเลือก 
ดังรำยละเอียดต่อไปนน้ี 

๑. วิธีการสมัคร 

๑.๑ ผู้สมัครจะต้องสมัครเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th ต้ังแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓                  
เมษายน ๒๕๖๖ 

๑.๒ ส ำหรับผู้สมัครรำยใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่ำน (Password) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
http://entry.wu.ac.th 
 ๑.๓ ส ำหรับผู้สมัครท่ีลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ด ำเนินกำรเข้ำสู่ระบบ (Login)  เพ่ือสมัครหลักสูตรท่ี      
ต้องกำร  
๑.๔ กรอกรำยละเอียดกำรสมัคร และส่งไฟล์เอกสำรกำรสมัคร (Upload) ดังต่อไปน้ีเพ่ือเข้ำสู่ระบบ 

(1) ส ำเนำบัตรประชำชน 
(2) หลักฐำนใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ใช้ผลกำรเรียน ๕ ภำคเรียนขึ้นไป)  
(3) แฟ้มสะสมผลงำน และเอกสำรอื่นๆ ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 

 ๑.๕ เมื่อสมัครผ่ำนระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสำรช ำระเงิน ช ำระเงินค่ำสมัครหลักสูตรละ  
๓๐๐ บำท ได้ท่ีเคำท์เตอร์เซอร์วิสทุกสำขำท่ัวประเทศ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือผ่ำน Application 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรกสิกรไทย หรือธนำคำรกำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร 
 

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

๒.๑ ต้องเป็นนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ หรือส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่ำ 
ท่ัวทุกภูมิภำคท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ 

http://entry.wu.ac.th/
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๒.๒ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่ำงกำยและสุขภำพจิตสมบูรณ์กล่ำวคือจะต้องไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถและจิตฟ่ัน  เฟือน
ไม่สมประกอบ 

๒.๓ ต้องมีบุคลิกท่ีกรรมกำรคัดเลือกฯ เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ติดยำเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับกำรติดยำเสพติดทุกประเภท 

โดยส่งหลักฐำน ใบรับรองแพทย์ของรัฐ หรือเอกชนท่ีรับรองว่ำไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ หรือมี
ปัญหำด้ำนสุขภำพจิต จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและไม่ปรำกฏอำกำรแสดงของโรคต้องห้ำม ดังน้ี 
๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
๒) วัณโรคในระยะอันตรำย 
๓) โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกียจแก่สังคม 
๔) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
๕) โรคอ่ืนๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 
๖) ไม่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกับสภำวะตำบอดสีรุนแรง 

 
๓. เงื่อนไขการรับสมัคร หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) จ านวนรับ ๑๐ คน มีรายละเอียดดังนี้  

๓.๑ สมัครรูปแบบที่ ๑ ( นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป ) 

ใช้ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)  

โดยมีเงื่อนไขกำรรับสมัครดังน้ี 

(๑) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ ๕ ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๒) แผนการเรียนที่เปิดรับ  

ส าหรับนักเรียนสายสามัญ 
- แผนกำรเรียนวิทย์ – คณิต 

       (๓) จ านวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่น            
สมัครส าหรับนักเรียนสายสามัญ 

- เรียนวิชำวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน่วยกิต และได้เกรดเฉล่ียสะสมของกลุ่มวิชำ 
วิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ และ 

- เรียนวิชำคณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ ๘ หน่วยกิต และได้เกรดเฉล่ียสะสมของ กลุ่มวิชำ 
คณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ และ 

- เรียนวิชำภำษำต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ ๘ หน่วยกิต และได้เกรดเฉล่ียสะสมของกลุ่ม 
วิชำภำษำต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ 

(๔) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร (รวมไม่เกิน   ๑๐     
หน้า ไม่รวมปกหน้า – ปกหลัง) 
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- ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว (ควำมยำวไม่เกิน ๒ หน้ำ) 
- หลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วม หรือเป็นคณะท ำงำนกิจกรรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสำธำรณะ 
- หลักฐำนกำรได้รับรำงวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภำค หรือมีผลงำนเป็นท่ี

ประจักษ์ได้รับกำรยอมรับในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักฐำนกำรแสดงถึงภำวะกำรเป็นผู้น ำ 
- เขียนเรียงหัวข้อ (หัวข้อละ ๑ หน้ำกระดำษ A๔)  

๑. What do I know as a Medical Technologist and what do I want to 
achieve after graduation 
๒. How is honesty important to success 

- ใบรับรองแพทย์ของรัฐ หรือเอกชนท่ีรับรองว่ำไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ หรือมี
ปัญหำด้ำนสุขภำพจิต จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและไม่ปรำกฏอำกำรแสดงของ
โรคต้องห้ำม ดังน้ี 

๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
๒) วัณโรคในระยะอันตรำย 
๓) โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกียจแก่สังคม 
๔) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
๕) โรคอ่ืนๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 
๖) ไม่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกับสภำวะตำบอดสีรุนแรง 
 

 ๓.๒ สมัครรูปแบบที่ ๒ (นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาต ิ ซึ่งไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ มี
ระบบผลการเรียนที่แตกต่าง) 

       (๑) ให้แนบใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ในระบบสมัครเพื่อคณะกรรมการ
คัดเลือก  ท าการพิจารณาเทียบผลการเรียนต่อไป 

(๒) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร (รวมไม่เกิน  ๑๐ 
หน้า ไม่รวมปกหน้า – ปกหลัง) 
- ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว (ควำมยำวไม่เกิน ๒ หน้ำ) 
- หลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วม หรือเป็นคณะท ำงำนกิจกรรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสำธำรณะ 
- หลักฐำนกำรได้รับรำงวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภำค หรือมีผลงำนเป็นท่ี

ประจักษ์ได้รับกำรยอมรับในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักฐำนกำรแสดงถึงภำวะกำรเป็นผู้น ำ 
- เขียนเรียงควำมหัวข้อ (หัวข้อละ ๑ หน้ำกระดำษ A๔) 
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  ๑. What do I know as a Medical Technologist and what do I want to 
achieve after graduation 

   ๒. How is honesty important to success 
- ใบรับรองแพทย์ของรัฐ หรือเอกชนท่ีรับรองว่ำไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ หรือมี

ปัญหำด้ำนสุขภำพจิต จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและไม่ปรำกฏอำกำรแสดงของโรค
ต้องห้ำม ดังน้ี 

๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
๒) วัณโรคในระยะอันตรำย 
๓) โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกียจแก่สังคม 
๔) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
๕) โรคอ่ืนๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 
๖) ไม่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกับสภำวะตำบอดสีรุนแรง 
 

๓.๓ สมัครรูปแบบที่ ๓ โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจำกส่วนกลำง มีเงื่อนไขในกำรรับดังน้ี  
(๑) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ ๕ ภาคการศึกษาขึ้นไปไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๒)  แผนการศึกษาที่เปิดรับ 

     ส าหรับนักศึกษาสายสามัญ 
                                -  แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต 

(๓) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร 
  (๓.๑) ผลการสอบ พิจารณาคะแนนดังนี้ 

  
ล าดับ รายละเอียด เงื่อนไข ร้อยละ 
๑ TGAT วิชำควำมถนัดท่ัวไป  ๒๐ 
๒ A-LEVEL คณิตศำสตร์ประยุกต์ ๑  ๑๐ 
๓ A-LEVEL เคมี  ๓๐ 
๔ A-LEVEL ชีววิทยำ  ๓๐ 
๕ A-LEVEL ภำษำอังกฤษ  ๑๐ 
 รวม  ๑๐๐ 

 
     (๔) ใบรับรองแพทย์ของรัฐ หรือเอกชนที่รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือมี

ปัญหาด้านสุขภาพจิต จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่ปรากฏอาการแสดงของ
โรคต้องห้าม ดังนี้ 

๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
๒) วัณโรคในระยะอันตรำย 
๓) โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกียจแก่สังคม 
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๔) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
๕) โรคอ่ืนๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 
๖) ไม่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกับสภำวะตำบอดสีรุนแรง 

 
๔. กรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEIC, IELTS 

หรืออ่ืนๆ ให้แนบหลักฐานประกอบเพื่อการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
๕. การสัมภาษณ์ 

   - ให้ติดตำมรำยละเอียดจำกระบบรับสมัคร   

 

หมายเหตุ 

ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง โปรดติดตำมข้อมูลจำก https://entry.wu.ac.th   

 

๖. ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม 
ระยะเวลา / การประกาศ

ผล 

 ๑. เปิดรับสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) แบ่งเป็น ๒ รอบย่อย ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ – 
๒๓ เมษำยน ๒๕๖๖ 

๒.๑ เปิดรับสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบท่ี ๒.๑  ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ –  
๑๙ มีนำคม ๒๕๖๖ 

  ๒.๑.๑ ช ำระเงินค่ำสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบท่ี ๒.๑ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ –  
๒๐ มีนำคม ๒๕๖๖ 

https://entry.wu.ac.th/


6 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา / การประกาศ

ผล 

    ๒.๑.๒ สอบสัมภำษณ์   
 

ติดตำมข้อมูลกำรสอบ
สัมภำษณ์  ท่ีหน้ำข่ำว
ประกำศ 
 
(https://entry.wu.ac.th/n
ew/) 
 ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๖ –  
 ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๖ 

   ๒.๑.๓ ประกำศผลกำรคัดเลือก (https://entry.wu.ac.th/) รอบท่ี ๒.๑  ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๖ 

 ๒.๒ เปิดรับสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบท่ี ๒.๒ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๖ –  
๒๓ เมษำยน ๒๕๖๖ 

   ๒.๒.๑ ช ำระเงินค่ำสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบท่ี ๒.๒ 
        

 ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๖ -   
 ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๖ 

  ๒.๒.๒ สอบสัมภำษณ์   
 

 ติดตำมข้อมูลกำรสอบ
สัมภำษณ์  ท่ีหน้ำหน้ำข่ำว
ประกำศ 
 
(https://entry.wu.ac.th/n
ew/) 
 ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๖ –  
 ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๖ 

  ๒.๒.๓ ประกำศผลกำรคัดเลือก (https://entry.wu.ac.th/)  รอบท่ี ๒.๒  ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

 ๓. สอบ GAT/PAT ของ ทปอ. (ประกำศผล ๗ มกรำคม ๑๕๖๖)  ๑๐ ธันวำคม ๒๕๖๖ –  
 ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๖ 

 ๔. สอบ A-Level ของ ทปอ. (ประกำศผล ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๖)  ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๖ –  
 ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๖ 

 ๕. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกแจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำศึกษำต่อ 
ท่ีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ผ่ำนระบบรับสมัครของมหำวิทยำลัย 
entry.wu.ac.th  

 ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ - 
 ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

 ๖. มหำวิทยำลัยส่งรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกท่ีแจ้งควำมประสงค์ 
เข้ำศึกษำต่อท่ีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ให้ TCAS  ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา / การประกาศ

ผล 

 ๗. TCAS ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (student.mytcas.com)  ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

 ๘. นักเรียนยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS (student.mytcas.com)  ๔ – ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

 ๙. นักเรียนสละสิทธ์ิในระบบ TCAS (student.mytcas.com) รอบท่ี ๒  ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

 ๑๐. มหำวิทยำลัยประกำศรำยช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
(https://entry.wu.ac.th/) 

 ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

 ๑๑.นักเรียนช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำผ่ำนระบบรับสมัคร 
 (https://entry.wu.ac.th/) 

 ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๖ –  
 ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

 

๗. เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา 

๗.๑  กำรพิจำรณำกำรคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละหลักสูตร เพ่ือสอบสัมภำษณ์ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำร 

       กำรคัดเลือกของหลักสูตรน้ันๆ พิจำรณำเป็นหลัก 

๗.๒ หำกมหำวิทยำลัยตรวจสอบพบภำยหลังว่ำเอกสำรกำรสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัคร 

      มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมประกำศของมหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครครั้งน้ีเป็นโมฆะ และจะไม่คืน                      

      เงินค่ำยืนยันสิทธ์ิและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

๗.๓ เฉพำะผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกท่ีแจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำศึกษำต่อท่ีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์เท่ำน้ัน 

      มหำวิทยำลัยจะส่งรำยช่ือไปยังท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือเข้ำระบบ Clearing 

      house และผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกท่ีแจ้งควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำต่อท่ีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

      จะต้องเข้ำไปยืนยันสิทธ์ิกำรเข้ำศึกษำในเว็บไซต์ student.mytcas.com ของ ทปอ. 

      (ท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย) 

๗.๔ ผู้ท่ีประสงค์ต้องกำรจะสละสิทธ์ิจะต้องด ำเนินกำรแจ้งสละสิทธ์ิผ่ำนระบบสละสิทธ์ิในเว็บไซต์ 

      student.mytcas.com ของ ทปอ. (ท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย) เท่ำน้ัน 

๗.๕ เมื่อผู้สมัครมีกำรสละสิทธ์ิเกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นรอบใดก็ตำม มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิจะไม่คืนเงิน 

      ค่ำยืนยันสิทธ์ิและ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ท่ีได้ช ำระเงินให้กับมหำวิทยำลัยไม่ว่ำกรณีใดทุกกรณี 
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๗.๖ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรรับนักศึกษำในหลักสูตรท่ีนักศึกษำยืนยันสิทธ์ิเข้ำ 

      ศึกษำน้อยกว่ำ ๑๐ คน และจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

 

                               

 

 

                             ประกำศ ณ วันท่ี           พ.ศ ๒๕๖๖ 

 

 

 

                                                                                 ( ศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์) 

                                                                                     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์      


