
เดือนมีนาคม 2558 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 02-9922408 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า                                          

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

ศิษย์เก่าอาวุโสและสมาคมศิษย์เกา่ วิทยาเขตปทุมธานี 

เข้าแสดงความยินดี                                                            

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558                                                                                

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี                      

 

พลอากาศเอกภคชาติ  กฤษณะพนัธุ์ 

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  เข้าแสดงความยินดี                                                              

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 

 

 

 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าแสดงความยินดี                             

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558                                                                                 

 แสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี เข้ารับต าแหน่ง 



 

 

      สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี 

พร้อมด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย                   

จัดงาน 80 ปี เกษตรปทมุคืนสู่เหย้า    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558                                                                                  

พิธีบวงสรวงพระพิรณุ (ช่วงเช้า )                                                                                       

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

พิธีท าบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้ง บังสกุล ให้กับอาจารย์ และศิษย์เก่าทีเ่สียชีวิต              

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

 

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ                                                     

พร้อมทั้งมอบรางวลัเกียรติคุณศษิย์เก่าดีเด่น  (ช่วงบ่าย)                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมุทิตาจิต อาจารย์ และศษิย์เก่าอาวุโส 

และกิจกรรมการแสดงของศษิย์เก่า และศษิย์ปัจจุบัน (ช่วงเย็น)                                                                                                

ณ บริเวณสนามฟุตบอลคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 งาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า      



 

 

คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือ 

ด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 2558                                                        

เมื่อวันที่ 26-28 กมุภาพนัธ์ 2558                                                                          

ณ จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

 โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

 

ผู้บริหารคณะ ระดบัคณบดี รองคณบดี 

เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้บรหิารใหม่                                                             

เมื่อวันที่ 12-13 มนีาคม 2558                                                                      

ณโรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ 

 

การสาธิตการใช้เครื่องวัดสี color spectrophotometer                           

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558                                                                      

ณ  สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร                                                           

(คลองหก ชั้น 6 ห้อง 1604) 

 

การสาธิตการใช้เครื่องวัดสี color spectrophotometer                         

 

จัดการประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อเร่งรัดติดตามผลการด าเนนิงาน                   

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558                                                                                            

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 

 

การประชุมผู้บริหารคณะ  



 
 

ผู้บริหารคณะ และหัวหน้าแผนกงานฟาร์ม                                 

ร่วมหารือขับเคลื่อนศูนย์ COE (Center of Excellence)  

โดยการก าหนดเป้าหมายในเรื่องของฟารม์ธุรกิจ ฝึกอบรม และศนูย์เรียนรู้ 

เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น.                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 ร่วมหารือขับเคลื่อนศูนย์ COE (Center of Excellence)   

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

เพื่อแจ้งผลการด าเนินงานเร่งรัดติดตามงาน รายไตรมาสที่ 2                         

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558                                                                                

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมบุคลากรสายสนบัสนุนของคณะ 

เพื่อแจ้งข่าวสารและกิจกรรมในการด าเนินงานภายในคณะ                              

เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2558                                                                                           

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านทรัพย์สนิทางปัญญา ผศ.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกูล 

เข้าพบชี้แจงและแจ้งนโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์ ให้แก่ผู้บริหาร 

และประธานหลกัสูตรของคณะได้รับทราบ                                                                 

เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.                                                                                 

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

ผู้ช่วยอธิการบดีเข้าพบช้ีแจงและแจ้งนโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์  



 

 

 

กิจกรรมงานสบืสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558                                                                                                                    

โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมการแข่งขัน การท าขนมบัวลอยเบญจรงค ์จัดสวนถาดพรรณไม้ไทย การท าแกงเขียวหวาน 

ขับรอ้งเพลงพื้นบ้าน(ฉ่อย) การท าโมบายปลาตะเพียน การแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ และการแขง่ขนัส้มต าลีลา  

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบรุี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสบืสานวัฒนธรรมไทย 

ครั้งที่ 21 โดยในช่วงค่ า มีกิจกรรมการแสดงเพลงพื้นบ้าน โดยที่ปรึกษาสโมสรนกัศึกษา กิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย 

และกิจกรรมการแขง่ขันวงดนตรลีูกทุ่งลิปซิงก์คอนเทสท์                                                                                                                                      

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21  

 

อาจารย์พิศาล ตันสิน อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

รับเชิญป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารออกแบบ 

และเขียนแบบภูมิทศัน์โดยใช้โปรแกรม Google Sketch up 

ในเรื่องการเขียนแบบคอมพิวเตอร์เบื้อต้น                                                                

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่                                        

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 

วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ และเขียนแบบภูมิทัศน์ 



  

 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน)                                                    

เข้ารับสมัครงานและสมัภาษณ์ นกัศึกษาช้ันปีที่ 4  สาขาประมง                                                                  

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558                                                                                    

ณ  ห้องปม.202 อาคารประมง 

          

CP เข้ารับสมัครงาน 

บริษัท ฟาร์มสกุรพนัสโภคภณัฑ์ จ ากัด และบรษิัท เอก-หฤษฏ์ จ ากัด 

ในนามบรษิัทในเครือเอกกรุ๊ป เข้ามารับสมัครงาน 

พร้อมใหน้ักศึกษากรอกใบสมัคร และคัดเลือกการเข้าสัมภาษณ์                                                                                                                        

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

  

 

บริษัท Landscape tectonix เข้ารับสมัครงาน พรอ้มแนะน าบริษัท 

แนะแนวการเรียนการสอน และรบันักศกึษาฝึกงาน                                        

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558                                                                                         

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

 

บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป เข้ารับสมัครงาน  

 

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการจัดการเรียน การสอน                                                           

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558                                                                                  

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

 

บริษัท Landscape tectonix เข้ารับสมัครงาน 

มทร.ศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงาน 



 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาเรื่องความต้านทานต่อโรคติดเชื้อ 

และสภาวะการเกิดภูมิคุ้มกัน (Immunity) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย 

ที่กระท าต่อสารที่แปลกปลอม ภาวะการตอบสนองจะเกิดในสตัว์ที่มีวิวัฒนาการแล้วเท่านั้น เช่น คน 

และสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง ในรายวิชาอิมมูนและซีรัมวิทยา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 

ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย กระต่าย ท่ีกระท าต่อสารที่แปลกปลอม                                                

ผู้สอนโดย อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร  

 

 

บรรยากาศการสอบวิชาความรู้พืน้ฐานของการเปลี่ยนเฟสของอาหาร 

ของนกัศึกษา ช้ันปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                            

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 

 

สอบวิชาความรู้พื้นฐานของการเปลี่ยนเฟสของอาหาร  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ศึกษาแบคทีเรียกรดแลคติคในอาหารผักดอง 

ในรายวิชาการวิเคราะห์จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร 

เพื่อศึกษาประโยชน์ของแบคทีเรียกรดแลคติคในการถนอมผักชนดิต่างๆ  

ผู้สอนโดย อาจารย์  ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์  

 

ศึกษาเรื่องความต้านทานต่อโรคติดเชื้อ  

ศึกษาแบคทีเรียกรดแลคติคในอาหารผักดอง  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสวนภายในอาคาร 

ในรายวิชาทักษะวิชาชีพภูมิทศัน์ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร 

และเป็นการตกแต่งอาคารเต้อนรบัผู้มาเยือน                                          

ผู้สอนโดย อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ 

จัดสวนภายในอาคาร  



 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลติพืช ฝึกทักษะการเตรียมดนิ  

เพื่อการหว่านเมล็ดข้าว การด านา ในรายวิชาทักษะวิชาชีพเพื่อการผลิตพืช   

ผู้สอนโดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์

 

 

นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ศึกษาการใชเ้ครื่องวัดสี 

และเครื่องวิเคราะห์ความหนืด เพือ่วัดสีผลิตผลเกษตร และ วิเคราะห์ความหนืด 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ในรายวิชาสมบัติทางวิศวกรรมของผลติผลเกษตร 

สอนโดยอาจารย์ ดร.พนิดา บุษปฤกษ ์

ศึกษาการใช้เครื่องวัดสี  

 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์ จัดสัมมนาและปัญหาพิเศษ แกน่ักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ในรายวิชาสัมนาและปญัหาพิเศษ                                                                                 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558                                                                                                            

ณ ห้อง สร.2102 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์

 

 

ฝึกทักษะการเตรียมดิน  เพื่อการหว่านเมล็ดข้าว  

สัมมนาและปัญหาพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์              

สอบประมวลผลวิชาปัญหาพิเศษรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

เพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบโครงการต่างๆต่อคณะกรรมการสาขาฯ 

และนกัศึกษาที่ร่วมเข้าฟัง                                                                                           

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558  

 สอบประมวลผลวิชาปัญหาพิเศษรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2557  



นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีท่ี 4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  

ศึกษาดูงานบ้านแมวไทย จังหวัดสมุทรสงคราม และสวนงูเด็กไทย 

จังหวัดราชบุรี  เพื่อเปิดโลกทัศนข์องนกัศึกษาให้เห็นจริง 

และได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 

นอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีในรั้วมหาลัย    

ในราชวิชาการจัดการฟาร์มสนุัข และแมว 

และวิชาการจัดการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง                                              

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมงศกึษาดูงาน 

ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

และศนูย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝ่ังจันทบุรี เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกบัการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 

และศกึษาระบบนิเวศป่าชายเลน ในรายวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง                      

ผู้สอนโดย อาจารย์สมิง จ าปาศรี และ  อาจารย์จิราพร กุลค า 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมงศึกษาดูงาน  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ศึกษากายวิภาคและสรีรวิทยาของพยาธิ ในรายวิชาปรสิตวิทยา 

เพื่อให้นักศกึษามีความรู้ ความเขา้ใจ 

ในวงจรชีวิตพยาธิชนิดต่างๆ,กายวิภาค,สรีรวิทยา,ที่อยู่อาศัย,ความอันตราย,  

การรักษาและการป้องกนั เป็นต้น ได้อย่ามีประสิทธิภาพ                                                          

ผู้สอนโดย อาจารย์ชนินทร์   รัตนสิน 

 

ศึกษาดูงานบ้านแมวไทย และสวนงูเด็กไทย  

ศึกษากายวิภาคและสรีรวิทยาของพยาธิ ในรายวิชาปรสิตวิทยา  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาประมง ท าปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้มูลสัตว์ จากฟาร์ม 

วัตถุดิบจากเศษหญ้า  มูลสัตว์ เพือ่ใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ และปรบัปรงุดิน 

ในรายวิชาทักษะพื้นฐานทางประมง 1                                                           

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.กิตติมา วานิชกูล                                                        

อาจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุม่   และผศ.สมใจ  เปรมสมิทธ์  

 ท าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  



รายการ Campus TV สถานีโทรทัศน์ U - Channel ถ่ายท ารายการ สัมภาษณ์ อาจารย์พิศาล ตันสนิ และนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษคร มทร.ธญับุรี "การจัดสวนแบบแนวตั้งในพื้นที่จ ากัด"                                                                                                  

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558                                                                                                                                                                                                

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

 
 

บริษัท มีเดียเรฟโวลูชั่นคอนเนค จ ากัด เข้าถ่ายท า 

สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

เรื่อง “เจ้าฟ้านักโภชนาการ” 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรีดนมโคและการเพาะเห็ด                                       

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รงัสติ) 

ถ่ายท าสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

สถานีโทรทัศน์ U - Channel เข้าถ่ายท ารายการ  

 

 

 

 

 

                                          

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   ฝึกการเตรียมสุนัขเข้าประกวด (การตกแต่ง grooming และการจูง handler)                                            

โดยได้รับเกียรติจาก  คุณสุริยา สุเทวพร  และคุณสมจนิตนา  ศรวัสถาวรฤทธิ์  วิทยากรมืออาชีพ บรรยายให้ความรู้  

ในรายวิชาการจัดการฟาร์มสุนขัและแมว ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ 

 ฝึกการเตรียมสุนัขเข้าประกวด 



 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลติพืช 

ทดสอบสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืช 

เพื่อทดสอบการเจริญเตบิโตของต้นไทรใบกลม  

ในรายวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช                             

ผู้สอนโดย อาจารย์เยาวรัตน์  วงศรีสกุลแก้ว 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                

จัดโครงการ “ราชมงคล ก้าวไกล รวมพลังใจ ต้านภัยยาเสพติด” 

สุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชัน้ปทีี่ 4 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558  ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

ราชมงคล ก้าวไกล รวมพลังใจ ต้านภยัยาเสพตดิ 

ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปฏบิัติการผ่าซากไก่ 

ในรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 

เพื่อให้นักศกึษามีความรู้ความสามารถในการผ่าซาก ได้อย่างถูกวิธตีามหลักสากล 

อีกทั้งได้รับความรู้ในเรื่อง ระบบ กลไก ต าแหน่ง ของอวัยวะต่างๆ 

ได้อย่ามีประสิทธิภาพ ผู้สอนโดย อ.สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคณุวงศ ์

 ปฏิบัติการผ่าซากไก่  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง 

ท าการคัดเลือกแม่พนัธุ์กุง้ก้ามกราม เพื่อฟัก และอนุบาล 

กุ้งก้ามกราม ในรายวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง                  

ผู้สอนโดย อาจารย์จิราพร กุลค า และอาจารย์สมิง จ าปาศรี 

 

คัดเลือกแม่พันธ์ุกุ้งก้ามกราม  



 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 11 มนีาคม 2558                                                

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 อาคารบริหาร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 

 

 

สอบสัมภาษณน์ักศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 2558 (สอบตรง)                       

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558                                                                                     

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ชั้น (มทร.ธญับุรี ) 

 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

 

 

 

 

 

โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสติ” 


