ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง กําหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2558
------------------------------------บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดเปดรับสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กลุมวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก, กลุมสาธารณสุขศาสตร, กลุมทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม, กลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร, กลุมภาษาศาสตร วัฒนธรรมและการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กําหนดการสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2558
รอบที่ 1
(เปดเรียนภาคตน)

กําหนดการ

1. รับสมัคร
- รับสมัครเฉพาะทาง Internet จ. 29 กันยายน 57 - จ. 5 มกราคม 58
ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดทายของการรับสมัครในแตละรอบ
จะป ด รั บ สมั ค รในเวลา 16.30 น. และ
ผูสมัครตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น.)

รอบที่ 2
(เปดเรียนภาคตน)

*เปดรับสมัครเฉพาะบาง
หลักสูตรสาขาวิชา

จ. 29 กันยายน 57 - พฤ. 16 เมษายน 58

2. ประกาศสถานทีส่ อบขอเขียน

อ. 13 มกราคม 58

ศ. 1 พฤษภาคม 58

3. สอบขอเขียน ( ณ ม.มหิดล ศาลายา)

ส. 17 มกราคม 58

ส. 16 พฤษภาคม 58

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

พฤ. 12 กุมภาพันธ 58

ศ. 5 มิถุนายน 58

5. ชวงสอบสัมภาษณ

จ. 16 กุมภาพันธ - ศ. 6 มีนาคม 58

จ. 8 มิถุนายน – พ. 10 มิถุนายน 58

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

อ. 24 มีนาคม 58

อ. 23 มิถุนายน 58

7. รายงานตัวเขาศึกษาและรับรหัสการ
ลงทะเบียนผานทาง Internet

อ. 24 มีนาคม – อ. 31 มีนาคม 58

อ. 23 มิถุนายน - ศ. 26 มิถุนายน 58

8. ตรวจสุขภาพและทันตกรรม

เมษายน 58

กรกฎาคม 58

9. เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2558

หมายเหตุ : หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปดรับสมัครตลอดป

สิงหาคม
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-22. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเปนผูที่อยูระหวางการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา (สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก)
2.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลา
การศึกษา 6 ป หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเปนผูที่อยูระหวางการทําวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา (สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)
2.1.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท)
2.1.4 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)
2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
2.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ป หรือ
ไมต่ํากวา 3.00 (สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา) สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท
2.2.4 คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.3 มีคุณสมบัติอยางอื่นเพิ่มเติมตามความตองการของแตละหลักสูตรสาขาวิชา
2.4 สถาบันการศึกษาที่ผูสมัครสําเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและตางประเทศตองเปนสถาบันการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
หมายเหตุ

1. กรณีคุณสมบัติผูสมัครไมตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมัติสมัครสอบ
โดยผานอาจารยผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา กอนสมัคร (ดาวนโหลด
คํารองขออนุมัติสมัครสอบไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php
เมนูแบบฟอรมรับสมัครตางๆ)
2. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองตรวจสอบคุณสมบัติในหลักสูตรสาขาวิชาที่จะสมัครใหถูกตอง
ครบถวนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชานั้นกําหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตร
สาขาวิชาตรวจสอบแลวคุณสมบัติไมถูกตอง บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนเงินและหลักฐานการสมัคร
ให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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3. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครเฉพาะทาง Internet สําหรับปการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เปดรับสมัครระหวางวันที่ 29
กันยายน – 5 มกราคม 2558 และรอบที่ 2 เปดรับสมัครระหวางวันที่ 29 กันยายน 2557 – 16 เมษายน 2558
โดยผูสมัครดําเนินการดังนี้
3.1 ผูสมัครเขาระบบ Internet โดยใช Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th
3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ตองการสมัคร
3.3 ระบุรอบทีต่ องการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในปการศึกษา 2558
3.4 ผูสมัครลงทะเบียนสมัครเขาศึกษากอนเขาสูระบบการรับสมัคร
3.5 กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ใหถูกตองและครบถวน สงขอมูลผานระบบ Internet เขาสูบัณฑิตวิทยาลัย
ตามกําหนดการรับสมัครขางตน โดยผูสมัครในรอบที่ 1 จะตองสงขอมูลผานระบบภายในเวลา 16.30 น.
ของวันจันทรที่ 5 มกราคม 2558 และผูสมัครในรอบที่ 2 จะตองสงขอมูลผานระบบภายใน
เวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 โดยผูที่สงขอมูลการสมัครทาง Internet
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองชําระคาใบสมัคร (รวมคาสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ
500 บาท เฉพาะผูสมัครระดับปริญญาเอก ตองชําระคาสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP
คนละ 1,200 บาท
3.6 การสงหลักฐานการสมัคร ผูสมัครตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ
โดยใหดําเนินการ เลือกวิธีสงเอกสารเพียงวิธีเดียว เทานั้น ดังนี้
3.6.1 ผูสมัครสงไฟลเอกสาร (Upload) เอกสารประกอบการสมัครตาง ๆ (ตามขอ 4.)
และเอกสารหลักฐานการชําระเงิน โดยการสงไฟลเอกสารตาง ๆ ขนาดของไฟลเอกสาร
ไมเกิน 2 MB รูปแบบไฟล pdf เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรูปแบบ jpeg หรือ
3.6.2 ผูสมัครสงหลักฐานการสมัครและเอกสารหลักฐานการชําระเงิน ทางไปรษณียม าที.่ .
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตู ปณ. 15 ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายา
จ.นครปฐม 73170 (วงเล็บมุมซอง...หลักฐานการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)
3.7 วิธีการชําระเงินคาใบสมัคร (รวมคาสมัคร) ทาง Internet มี 2 วิธี โดยผูสมัครในรอบที่ 1
จะตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันจันทรที่ 5 มกราคม 2558 และผูส มัครในรอบที่ 2
จะตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ดังนี้
3.7.1 พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน (ใบ Invoice) ตาม ขอ 3.5 ไปยื่นชําระเงิน ที่เคานเตอร
ธนาคารตาง ๆ ตามที่ระบุไวในเว็บไซต
3.7.2 ชําระเงินผานบัตรเครดิต โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต
(บัณฑิตวิทยาลัย ไมรับเงินสด ,ธนาณัติ หรือเอกสารการเงินประเภทอื่น นอกจากวิธีการชําระเงินที่
ระบุไวขางตนเทานั้น และกรณีผูสมัครชําระเงินมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดไว บัณฑิตวิทยาลัย
จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเปนโมฆะและตองชําระใหมทั้งหมด )
…4/ 3.8 ผูสมัครตองสงหลักฐาน

-43.8 ผูสมัครตองสงหลักฐานการสมัครตามขอ 3.6.1 หรือ 3.6.2 ภายในวันจันทรที่ 5 มกราคม 2558
(สําหรับผูสมัครรอบที่ 1) และ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 (สําหรับผูสมัครรอบที่ 2)
หากพนกําหนดการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไมรับพิจารณา (กรณีสงหลักฐานการสมัครทางไปรษณียถือ
วันทีป่ ระทับตราไปรษณียตนทางเปนเกณฑ)
3.9 กรณีผูสมัครประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษามากกวา 1 สาขาวิชาในรอบที่สนใจสมัคร
สามารถสมัครไดหากสาขาวิชาที่สมัครกําหนดสอบวิชาพื้นฐานเหมือนกัน
หรือไมสอบวิชาพื้นฐาน
แตจะมีสิทธิ์เขาศึกษาไดเพียงสาขาวิชาเดียวเทานั้น ทั้งนี้ตองเริ่มปฏิบัติตาม ขอ 3.5 - 3.8 ใหม
และตองชําระคาใบสมัคร(รวมคาสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ 500 บาท กรณีผูสมัครระดับ
ปริญญาเอก มากกวา 1 สาขาวิชาใหชําระคาสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เพียงครั้งเดียว
3.10 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบรอยแลว จะแจงสถานะการ
รับสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th ทั้งนีผ้ ูสมัครตองพิมพ
บัตรประจําตัวสอบ (ที่เว็บไซตขางตน) ในวันทีท่ บี่ ัณฑิตวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบขอเขียน
(วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 สําหรับผูสมัครรอบที่ 1) และ (วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2558
สําหรับผูสมัครรอบที่ 2) ซึ่งในวันสอบขอเขียนผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวสอบ พรอมทั้งบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ มาแสดงตอกรรมการคุมสอบดวย (ถาไมมีบัตรที่
กลาวมาแลวขางตนจะไมมีสิทธิ์เขาหองสอบ)
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 รูปถายขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน และตองเปนรูปถายในคราวเดียวกัน
4.1.1 สําหรับการสงหลักฐานทางไปรษณียจ ํานวน 2 รูป
4.1.2 กรณีผูสมัครสงไฟลรูปถาย (Upload) ขนาดของไฟลไมเกิน 2 MB รูปแบบไฟล jpeg
4.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
4.2.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาแลวใหใชสําเนาปริญญาบัตร
4.2.2 ผูที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย หรือผูที่อยูร ะหวางการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
(ในปการศึกษา 2557) ใหใชหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวากําลังศึกษาอยูใ นปการศึกษา
สุดทาย หรืออยูระหวางการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ (โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2557)
4.3 บันทึกผลการศึกษา
4.3.1 ผูสําเร็จการศึกษาแลวตองใชสําเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอยาง
ละเอียดทุกปการศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4.3.2 ผูที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย หรือผูที่อยูระหวางการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
(ในปการศึกษา 2557) ตองใชสําเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
4.3.3 ผูที่ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบเทาอนุปริญญามากอน เชน มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง,
ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ตองใชสําเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สําหรับวุฒิดังกลาวนี้ดวย
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4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.5 สําเนาทะเบียนบาน
4.6 หลักฐานอื่น ๆ ที่แตละหลักสูตรสาขาวิชาตองการและระบุ เชน หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน
หรือสําเนาใบประกอบวิชาชีพ เปนตน
4.7 ผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียดไดที่
http://www.grad.mahidol.ac.th
ทั้งนี้ผลสอบความรูภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตาม
กําหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแตละรอบ /ปการศึกษา ตามขอ 5. (หนาถัดไป) ไมสามารถนําผล
สอบมาใชในการพิจารณาสําหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งตอไปได
สําหรับผูสมัครที่ประสงคจะใชผลการสอบ “ผาน” ความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑดังกลาวขางตนขอใหแนบ
หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักฐานแสดงการสอบผานความรู
ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง (ผลสอบไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร) ยื่นพรอมหลักฐานการสมัคร
โดยจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ
กรณีผูสมัครระดับปริญญาเอก ทีม่ ผี ลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษแลว หากมีความประสงคจะเขาสอบ
ความรูภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ตามกําหนดการสอบคัดเลือกในรอบที่สมัคร ผูสมัครจะตองชําระเงินคาสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP จํานวน 1,200 บาท พรอมคาใบสมัคร (รวมคาสมัคร) ทาง Internet จํานวน 500 บาท
ในการสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครจะตองสงเอกสารหลักฐานตางๆ ตามที่แตละหลักสูตร
สาขาวิชาตองการหรือระบุ ทั้งนี้ในการสมัครแตละรอบ ผูสมัครอาจสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมากกวา 1
หลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งผูสมัครจะตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกครั้งตามรอบที่สมัคร และ/หรือตาม
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร โดยหากผูสมัครสงหลักฐานการสมัครทางไปรษณียตองแนบสําเนาหลักฐานการ
สมัครอยางละ 2 ฉบับ โดยตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

หากบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจพบในภายหลังวาหลักฐานเอกสารตางๆ ของผูส มัครไม
ถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการตาม
กฎหมาย และใหพนสภาพนักศึกษาหากรับผูสมัครเปนนักศึกษาแลว และจะไมคืนเงิน
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5. การสอบขอเขียน
กําหนดการสอบขอเขียนผูสมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558
วันที่สอบ
สําหรับผูสมัคร
รอบที่ 1

วันที่สอบ
สําหรับผูสมัคร
รอบที่ 2 *

17 ม.ค. 2558 16 พ.ค. 2558

* เปดรับสมัคร
เฉพาะบาง
หลักสูตรสาขาวิชา

วิชาที่สอบ
1. วิชาภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรูทั่วไป
3. วิชาพื้นฐาน**

เวลาที่สอบ

สถานทีส่ อบ

8.30 – 11.30 น. ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
11.30 –12.30 น. โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก
13.30 –16.30 น. www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุก
แหง

** ดูรายละเอียดวิชาสอบในการสอบวิชาพื้นฐาน จากตารางการสอบขอเขียนวิชาพื้นฐานของแตละหลักสูตรสาขาวิชา
*** ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับชวงกําหนดการสอบในรอบที่สมัคร
โดยผูสมัครตองสอบขอเขียนดังนี้
5.1 วิชาภาษาอังกฤษ
5.1.1 ผูสมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษขอสอบ TOEFL – ITP (ใชเวลาสอบประมาณ 115 นาที)
5.1.2 ผูสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษขอสอบของหนวยภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5.2 วิชาความรูทั่วไป ประกอบดวยความถนัดทั่วไป , คณิตศาสตร , คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิชาพื้นฐานตามที่แตละหลักสูตรสาขาวิชาจะกําหนดใหสอบ
6. คาธรรมเนียมการศึกษา
ขอใหตดิ ตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งจะประกาศพรอมการประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิ์เขาศึกษา
7. การติดประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย จะติดประกาศเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักศึกษา ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาทุกแหง หรือ ดูประกาศทาง Internet ไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
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8. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา หรืองานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท 0 2441 9129, 0 2441 4125 ตอ 208 – 210, 112-113
โทรสาร 0 2441 9129
หรือที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
Email: gradthai@mahidol.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารยนายแพทยบรรจง มไหสวริยะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

