
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท*องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
คณะการจัดการการท*องเท่ียว  

กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ครั้งท่ี 1/๒๕60 
-------------------------------------------- 

    
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�มีวัตถุประสงค�ในการส�งเสริมให�ผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ        

ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู�ในเกณฑ�ดี ให�เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาโท ภาคปกติ     
ในสถาบัน โดยสถาบันให�การสนับสนุนผู�ผ�านการคัดเลือกกรณีทุนส�งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ให�ได�   
รับทุนส�งเสริมการศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ภายในระยะเวลา ๒ ป8 โดยมีรายละเอียด
ดังต�อไปนี้ 

 

๑. หลักสูตรท่ีเป8ดรับสมัคร  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเท่ียวและบริการแบบ 

บูรณาการ ภาคปกติ 5 สาขาวิชาเอกคือ  
1.1 นโยบายการวางแผนและการจัดการการท�องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
1.2 การจัดการท�องเท่ียวและบริการแบบบูรณากร 
1.3 การจัดการธุรกิจโรงแรม 
1.4 การจัดการธุรกิจการบินและขนส�งการจัดการธุรกิจบริการ 
1.5 การจัดการธุรกิจบริการ 
 

หมายเหตุ :  คณะการจัดการการท�องเท่ียว ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเป1ดเฉพาะสาขาวิชาเอกท่ีมีจํานวน
ผู5สนใจเรียนตามเกณฑ6ท่ีคณะฯกําหนด 

 

 หลักสูตรแผน ก2  36 หน�วยกิต ศึกษารายวิชา 24 หน�วยกิต วิทยานิพนธ6     12 หน�วยกิต 
 หลักสูตรแผน ข    36 หน�วยกิต ศึกษารายวิชา 33 หน�วยกิต วิชาค5นคว5าอิสระ 3 หน�วยกิต  
 

๒. คุณสมบัติของผู�สมัคร 
๒.๑  เป;นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า หรือเป;นผู�ท่ีศึกษาหลักสูตร   

ปริญญาตรีครบถ�วน โดยมีแต�มเฉลี่ยสะสมครบหลักสูตรต้ังแต� ๓.๐๐ ข้ึนไปในวันสมัคร 
๒.๒  ผู�สมัครจะต�องมีหนังสือรับรองการได�รับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีมี

ข�อตกลงร�วมในการให�ทุน เป;นจํานวนเงิน ๕๘,๕๐๐.- บาท หรือหากผู�สมัครใช�ทุนส�วนตัว จํานวน ๕๘,๕๐๐.- 
บาท  ไม ต�องย่ืนใบรับรองการได�รับทุนการศึกษา 
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ก.  การสมัคร 
ขอรับใบสมัครด�วยตนเอง ได�ท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  หรือพิมพ,ใบสมัครผ านทางเ ว็บไซต,กองบริการการศึกษา  
ท่ี http://edserv.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 

๑. เข�าเว็บไซต�ของสถาบันและเลือกหัวข�อ “กองบริการการศึกษา” 
๒. พิมพ�แบบฟอร�มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ�ของผู�สมัคร โดยใช�กระดาษ A๔ สีขาว

เท�านั้น และห�ามเปลี่ยนแปลงข�อความตามแบบฟอร�ม หากพบว�ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว�าใบสมัครนั้นเป;น 
โมฆะ 
  ๓. กรอกข�อความในแบบฟอร�มให�ครบถ�วน ชัดเจน 

 

วิธีการสมัคร กระทําได5 ๒ ช�องทาง คือ 
๑.  สมัครทางอินเทอร�เน็ต ตั้งแต*วันท่ี บัดนี้  – วันท่ี 29 มกราคม ๒๕60 ผู5สมัครเข5าเว็บไซต6

รับสมัคร online ได5ท่ี http://entrance.nida.ac.th โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
     ๑.๑   ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครเข5าศึกษาระดับปริญญาโท  

ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะการจัดการ
การท�องเท่ียว กรณีทุนส�งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ครั้งท่ี 1/๒๕60 

 ๑.๒   ผู5สมัครสอบให5ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.๑.๑  ลงทะเบียน (เพ่ือขอสิทธิ์การเข5าใช5ระบบ) 
        ๑.๑.๒  เข�าสู�ระบบ 
        ๑.๑.๓  เลือกรหัสผ�าน / ขอรหัสผ�านใหม� 
        ๑.๑.๔  กรอกข�อมูลเพ่ือขอรหัสผ�าน 
        ๑.๑.๕  ต้ังรหัสผ�าน / ยืนยันรหัสผ�าน 
        ๑.๑.๖  สมัครสอบ 
        ๑.๑.๗  ประเภทการสมัครสอบ 
        ๑.๑.๘  เลือกรายวิชาท่ีเปWดสอบ 
        ๑.๑.๙  กรอกข�อมูลผู�สมัคร 
        ๑.๑.๑๐ ยืนยันการสมัคร 
        ๑.๑.๑๑ พิมพ�ใบแจ�งหนี้ 
*  กรณีผู�ท่ียังไม�เคยสมัครสอบของสถาบันฯ ให�ดําเนินการตามข้ันตอนข�อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๕ – 

๑.๑.๑๑ 
*  กรณีผู�ท่ีเคยสมัครสอบของสถาบันฯ แล�ว ให�ดําเนินการตามข้ันตอนข�อ ๑.๑.๒ – ๑.๑.๑๑ 
    ๑.๓   บันทึกข�อมูลผู�สมัครสอบและตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนยืนยันการสมัคร 
    ๑.๔   แนบหลักฐานการสมัครสอบผ�านระบบ (Attach File) หรือส�งทาง e-mail มาท่ี 

applynida@hotmail.com หรือส�งใบสมัครพร�อมหลักฐานการสมัครสอบ ทางไปรษณีย� โดยส งถึงสถาบัน
ภายในวันท่ี 29 มกราคม ๒๕60 
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 โดยส�ง กองบริการการศึกษา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
 ๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปW กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
 (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครเข�าศึกษาระดับปริญญาโท     

ภาคปกติ กรณีทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี คณะการจัดการการ
ท�องเท่ียว) 

(หากส งเอกสารหลังวันท่ี 29 มกราคม ๒๕60 สถาบันจะไม ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบและไม มีสิทธิ์เข�าสอบ) 
 

 ๑.๕  พิมพ6ใบแจ5งยอดการชําระเงินค�าสมัครสอบและชําระเงินภายในวันท่ี 29 มกราคม 
๒๕60 (หากชําระเงินและส*งเอกสารหลังวันท่ี 29 มกราคม ๒๕60 ทางสถาบันจะไม*ดําเนินการสมัครให�
และไม*คืนเงินค*าสมัครไม*ว*าจะกรณีใดๆ)  

 ท่ี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ 
 ค*าธรรมเนียมการสมัครกรณี/หลักสูตร/สาขาละ   ๒๐๐ บาท 

 ค*าธรรมเนียมผ*านธนาคาร    ๒๐ บาท / ครั้ง 
                     ๑.๖  เม่ือชาํระเงินค�าสมัครไปแล5วไม�สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก5ไขหลักสูตร / สาขาท่ี
สมัครแล5วได5   
 ๑.๗  การสมัครสอบจะสมบูรณ6 เม่ือสถาบันได5ตรวจสอบข5อมูลเอกสาร และข5อมูลการชําระ
เงินค�าสมัครสอบจากธนาคารถูกต5องครบถ5วนตามใบแจ5งยอดการชําระเงิน และชําระเงินภายในวันท่ี 29 
มกราคม ๒๕60 ท้ังนี้ ผู5สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงินผ�านธนาคาร ๒ 
วันทําการได5ท่ี htt://entrance.nida.ac.th หัวข5อตรวจสอบผลการสมัคร (ไม�มีหนี้ค5างชําระ) 

ในกรณีท่ีผู5สมัครไม�พบข5อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต�อเจ5าหน5าท่ีกองบริการการศึกษา พร5อมส�ง
สําเนาใบแจ5งยอดการชําระเงินท่ีชําระเงินแล5วไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท6 ๐-๒๗๒๗-๓๓๗๐-๗๑ 
โทรสาร (Fax) : ๐-๒๓๗๔-๑๕๔๖ 

๒.  สมัครด�วยตนเอง วันท่ี 1 กุมภาพันธ6 – วันท่ี 10 กุมภาพันธ6 ๒๕60 ขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด5วยตนเอง ได5ท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ6ประพันธ6 ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร6 พร5อมรับใบนําส�งเงินค�าสมัครสอบชําระเงินท่ีกองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ6ประพันธ6 ชั้น ๓  
(ค*าสมัครสอบ ๒๐๐.- บาท) พร�อมรับใบเสร็จรับเงินค*าสมัครสอบ 

 

** คําเตือนท่ีผู�สมัครต�องทราบ** 
              ผู�สมัครต�องตรวจสอบและรับรองว าตนเองมีคุณสมบัติโดยครบถ�วนตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว าผู�สมัครใดมีคุณสมบัติไม 
ถูกต�องครบถ�วนตามประกาศท่ีกําหนดไว� ถือว าผู�นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม มีสิทธิ์ได�รับการพิจารณา
คัดเลือกให�เข�าศึกษาและหากชําระเงินค าสมัครแล�ว จะไม คืนเงินค าสมัครให�ไม ว ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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ข. กําหนดการสมัคร 
 

ครั้งท่ี วันท่ีสมัครทางเว็บไซต�และชําระ
เงินภายในกําหนดเท*านั้น 

วันท่ีสมัครด�วยตนเอง วันประกาศผลการ
คัดเลือก 

ครั้งท่ี 1/๒560 บัดนี้ – 29 มกราคม ๒๕60 1 – 10 กุมภาพันธ� ๒๕60 
(เว�นวันหยุดราชการ) 

 ๑3 มีนาคม ๒๕60 

สมัครด�วยตนเองท่ีกองบริการการศึกษา เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ค. หลักฐานการสมัคร 
๑. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท�า หรือหนังสือรับรองว�าเรียนครบถ�วนตาม

หลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหน�วยกิตท่ีได�ศึกษาและคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม�ตํ่ากว�าคุณสมบัติตาม
ประกาศข�างต�น ท้ังนี้ หลักฐานดังกล�าวจะต�องประทับตราสถาบันและมีเจ�าหน�าท่ีรับรองอย�างครบถ�วน 
จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด 
     (สําหรับผู�ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต�อเนื่อง ๒ ป8 จะต�องแนบใบแสดงผลการศึกษา

ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท�าด�วย) 
๓. รูปถ�ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ�ายมาแล�วไม�เกิน ๖ เดือน) 
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด 
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม�ตรงกับหลักฐานการศึกษา) 
๖. หนังสือรับรองผู�สมัครคัดเลือกเข�าเป;นนักศึกษา จํานวน ๓ ฉบับ (ดาวน�โหลดได�จาก

แบบฟอร�มใบสมัครหน�าสุดท�าย) ท่ี http://edserv.nida.ac.th 
๗. หนังสือรับรองการได�รับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีมีข�อตกลงร�วมในการให�ทุน  

เป;นจํานวนเงิน ๕๘,๕๐๐.- บาท ในกรณีท่ีผู�สมัครได�รับทุนการศึกษา 
 

เฉพาะผู�สําเร็จการศึกษาจากต�างประเทศจะต�องมีเอกสารดังนี้ 
๑.  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต�อยื่นคําร�องขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร�อมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาด�วย 

๒.  หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส�งหนังสือรับรอง 
ดังกล�าวโดยตรงท่ี 
 

 โดยส�ง         Educational Service Division, 
                        National Institute of Development Administration, 
                        ๑๑๘ Serithai Road, Klong Chan, 
                        Bangkapi, Bangkok ๑๐๒๔๐ Thailand 
                        Facsimile: (๖๖๒) ๓๗๗-๗๔๗๗ 

หมายเหตุ เอกสารผู�สําเร็จการศึกษาจากต�างประเทศ สถาบันอนุโลมให�ส�งได�ถึงวันสอบสัมภาษณ�หรือ
อย�างช�าท่ีสุดในวันเปWดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว�าเอกสารไม�ครบถ�วนและหมดสิทธิ์เข�า
ศึกษาในสถาบัน 
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  อนึ่ง ผู�สมัครต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว ามีคุณสมบัติครบถ�วน ถูกต�องตามท่ีสถาบัน
กําหนด และสถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัครโดยไม คํานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว า คุณสมบัติของผู�สมัครไม เปIนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว าขาดคุณสมบัติและไม มีสิทธิ์เข�ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไม คืนเงินค าสมัครสอบไม ว ากรณีใดๆ 
และแม�ว าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล�วให�ถือว าผลการคัดเลือกของผู�สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล าว
เปIนโมฆะ และไม มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษาแล�ว จะต�องหมดสภาพ
การเปIนนักศึกษาของสถาบัน 
 

 ง.   วิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณา
ประวัติส�วนตัว ผลการศึกษาจาก Transcript และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการ
สัมภาษณ6ผู5สมัคร เพ่ือทราบถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู5ความสามารถในการวิเคราะห6ปcญหา ความรู5ท่ัวไป
ในวิชาท่ีเรียนมา ท้ังนี้ การคัดเลือกดังกล�าวอยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการ
พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล�าวถือเปdนท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให5ผู5สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตาม
กระบวนการ การคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ6 อย�างเคร�งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ 
ขอให5ผู5สมัครติดตามสอบถามรายละเอียดได5ท่ีคณะโดยตรงต�อไป 
  อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม*จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู�
ผ*านการคัดเลือกไม*ถึง ๕ คน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 

 จ.   กําหนดการประกาศรายช่ือและสถานท่ีสอบสัมภาษณ� 
ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี  http://tour.nida.ac.th/ วันท่ี 15 กุมภาพันธ6 ๒๕60 

       สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู5สมควรได5รับทุนจากผู5ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดตามจํานวน
ทุนคณะ ท้ังนี้ การจะได5รับทุนหรือไม�ได5ทุนให5อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส�วนเกณฑ6การให5ทุน
และเง่ือนไขสําหรับผู5ได5รับการคัดเลือกให5รับทุนส�งเสริมการศึกษา ให5เปdนไปตามประกาศกําหนดเกณฑ6 การให5
ทุน ส�วนผู5ท่ีไม�ได5รับทุน สามารถเข5าศึกษาได5โดยต5องชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ และผู5ผ�านการ
คัดเลือกทุกคนจะต5องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ก�อนวันเป1ดภาคการศึกษา 
      ผู�ผ*านการคัดเลือกท่ีได�รับทุนจะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุน ดังนี้ 
      ๑.  ผู5รับทุนส�งเสริมการศึกษาจะต5องได5รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต�ละภาคการศึกษาไม�ตํ่ากว�า 
๓.๐๐ หากภาคการศึกษาใดได5ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�าเกณฑ6ท่ีกําหนดให5จะหมดสิทธิ์รับทุน 
      ๒.  ผู5รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือหมดสภาพ 
หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต5องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได5รับมาแล5วท้ังหมด เว5นแต�คณะจะพิจารณา          
เป;นอย�างอ่ืน 
      ๓.  ผู�รับทุนจะต�องทํางานให�กับคณะการจัดการการท�องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
ไม�ต่ํากว�าสัปดาห�ละ ๖ ชั่วโมง 
      ๔.  ผู�รับทุนไม�มีสิทธิ์ท่ีจะขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน ยกเว�นทุนสนับสนุนการทําและการตีพิมพ�
วิทยานิพนธ�จากเงินงบประมาณแผ�นดิน 
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 ๕. การจ�ายเงินสนับสนุนการศึกษาเป;นไปดังนี้ 
  ๕.๑  ในกรณีท่ีผู�รับทุนได�รับทุนจากสถาบันการศึกษาท่ีมีข�อตกลงร�วมในการให�ทุน ผู�รับทุน
จะได�รับยกเว�นค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดตลอดหลักสูตร 
  ๕.๒  ในกรณีท่ีผู�รับทุนไม�ได�รับทุนการศึกษาจากสถาบันท่ีมีข�อตกลงในการให�ทุน ผู�รับทุน
จะต�องจ�ายค�าใช�จ�าย ดังนี้ 
        ๑.  เม่ือได�รับอนุมัติให�ข้ึนทะเบียนเป;นนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑ จะต�องชําระ
ค�าใช�จ�าย จํานวน ๓๗,๙๐๐.- บาท   
        ๒.  ในภาคการศึกษาท่ี ๒ จะต�องชําระค�าใช�จ�าย จํานวน ๒๐,๖๐๐.- บาท  
        ๓.  ในภาคการศึกษาท่ี ๒ - ๔ คณะการจัดการการท�องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร� จะสนับสนุนค�าธรรมเนียมการศึกษา เป;นจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 

 หมายเหตุ:  สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค าธรรมเนียม
การศึกษา และหลักสูตรท่ีจะทําการเปLดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล วงหน�า ท้ังนี้ ให�เปIนไปตามประกาศ
ของสถาบัน      

 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี    13    ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                              

ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล 

             (รองศาสตราจารย� ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล) 
           รองอธิการบดีฝvายวิชาการ 

                    
 
 
 
 
 
 
 


