
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
------------------------ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ก าหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาเอก 

๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน 
๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๕  

คน, แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน 
๑.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  จ านวน ๑๕  คน 
๑.๔ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  แบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คน 
หลักสูตรปริญญาโท 
๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก (แบบ ก๒) จ านวน ๔๐ คน 

 ๑.๖ หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  แผน ก  
(แบบ ก๒) จ านวน ๕ คน 
 ๑.๗ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  จ านวน ๒๐ คน 

๑.๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  จ านวน ๒๐ คน 
๑.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๒๐ คน 
๑.๑๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๓๐ คน 
๑.๑๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล แผน ก (แบบ ก๒)

จ านวน ๒๐ คน 
๑.๑๒ หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย แผน ก (แบบ ก๒) จ านวน ๑๐ คน 

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศ  
  ๒) มีประสบการณ์ในการท างานด้านการศึกษา, บริหาร, ทรัพยากรมนุษย์ ๒ ปี 
  ๓) มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๕ ขึ้นไป 
  ๔) ถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 

๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
  ๑) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง 
  ๒) มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม หรือ
การท างานอย่างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๓) มีผลการเรียนในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ในกรณีที่ผลการเรียนต่ ากว่า ๓.๕๐ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านดนตรีหรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่มิใช่สาขาวิชาด้านดนตรี ต้องมี
ประสบการณ์หรือท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศึกษา หรือในสถานศึกษาอย่างน้อย ๕ ปี และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๓) ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๔) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
  ๕) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑) - ๒) อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๒.๔ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย   

 ๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายตรงด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และการแพทย์แผนตะวันออก 

๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยในระดับ
ห้องปฏิบัติการโดยเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ใน TCI อย่างน้อยฐาน ๒ จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 ๒.๕ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ๑)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาหรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนรับรอง 
  ๒)  มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  การเรียนการสอน  หรือการฝึกอบรม 
หรือการท างานอย่างอ่ืนที่เป็นการให้การศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 

๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ในกรณีที่ผลการเรียนไม่ถึง ๒.๕๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการการ 

๔) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
๕) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ

ประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
 
 
 
 



 ๓ 
 

๒.๖ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  
๓) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

 ๒.๗ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  ๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
              ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ทัศนศิลป์จะต้องน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับทัศนศิลป์ให้คณะกรรมการประจ าสาขาทัศนศิลป์พิจารณา 
              ๓) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ต้องเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ในการท างานทางทัศนศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กร หรือ
ผู้บังคับบัญชามาแสดงในวันสมัคร กรณีที่ท างานอิสระให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้
พิจารณารับรอง 
              ๔) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบในแต่ละ
ปีการศึกษา 

           ๕) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
 ๒.๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
  ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  ๒) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบ 
  ๓) คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

๒.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
    ๑) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๒) ผ่านกระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
๓) คุณสมบัติอ่ืนๆเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ๒.๑๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๒) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ในกรณีที่ผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๕๐ ให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๓) มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือมีคะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๐ หรือ

มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือได้คะแนนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ (๓) นักศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องเข้าปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านเกณฑ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 



 ๔ 
 
๒.๑๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล   

๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษหรือ
สาขาวิชา   อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

๒) ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา  
๓) ผู้ที่ส าเร็จจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศซึ่งรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบการสมัคร 
๔) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ

ประกาศให้ทราบเป็นรายปี  
 ๒.๑๒ หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
  ๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายตรงด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และการแพทย์แผนตะวันออก 
  
๓. การสมัคร 
 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ า            
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร) หากมหาวิทยาลัย ตรวจพบว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศให้ถือว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ คืนในทุกกรณ ี
 หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในทุกกรณี 
 
๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 หลังจากผู้สมัครได้ท าการสมัครทางออนไลน์และช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการส่งเอกสาร
การสมัครสอบด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  ๑๐๖๑  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐ ภายใน ๗ วันนับ
จากวันที่สมัคร 
 ๔.๑ หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๑) ใบสมัคร (Download ท็ http://grad.bsru.ac.th/grad2019/recruitment.php) 
  ๒) ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
จ านวน ๑ ชุด 
  ๓) ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
จ านวน ๑ ชุด 
  ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๕)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๖)  รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๑  รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖  เดือน 
 
 
 



 ๕ 
 
  ๗)  หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวน ๑  ชุด 
  ๘)  หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๙)  หลักฐานแสดงผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ (เช่น TOEFL, TOEIC, CEFR เป็นต้น) 
 

 ๔.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท  
  ๑)  ใบสมัคร (Download ท็ http://grad.bsru.ac.th/grad2019/recruitment.php) 
  ๒)  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
จ านวน ๑ ชุด 
  ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๕)  รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๑  รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖  เดือน 
  ๖)  หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวน ๑  ชุด (ถ้ามี) 
  ๗)  หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน จ านวน  ๑  ชุด (ถ้ามี) 
  ๘)  ผลงานทางทัศนศิลป์ (Portfolio) ตามความถนัดของผู้สมัคร (**เฉพาะผู้สมัคร ป.โท 
สาขาวิชาทัศนศิลป์**) ให้น ามาในวันสอบคัดเลือก 
 
 ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ๖.๑ หลักสูตรปริญญาเอก 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยพิมพ์ใบแจ้งการ
ช าระเงินค่าสมัครสอบจากระบบคอมพิวเตอร์หลังจากที่สมัครออนไลน์แล้วโดยน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิต 
(เซเว่นอีลฟเว่น 7-11) ทุกสาขา (ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี) 
 ๖.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  โดยพิมพ์ใบแจ้งการ
ช าระเงินค่าสมัครสอบจากระบบคอมพิวเตอร์หลังจากที่สมัครออนไลน์แล้วโดยน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิต 
(เซเว่นอเีลฟเว่น 7-11) ทุกสาขา (ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี) 
 
๗.  สถานที่ติดต่อ 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร ๑๑  ชั้น  ๕  โทรศัพท์ ๐–๒๔๗๓–๗๐๐๐  ต่อ  ๑๘๑๔  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                
                                                       (อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
  



 ๖ 
 

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ประกาศรับสมัคร    วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่ ๘  มกราคม ๒๕๖๔ 
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์   วันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๔ 
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ วันที่ ๓๐  มกราคม ๒๕๖๔ 
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓   วันที่ ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


