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4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ในช่วงวัน/เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 29 – 
จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด  http://cmuepro.cmu.ac.th 

ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

 
 

 
 


