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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  
ประจําภาค 1 ป,การศึกษา 2559 ครั้งท่ี 2/2559 

--------------- 
 

          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจําภาค 1 ป-การศึกษา 2559 ครั้งท่ี 2/2559 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป:นนักศึกษาสามัญ ดังต;อไปนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

1. น.ส.อัมพร  วิจิตรพลยุทธ    2. นายภัทรพงศ�  ซ่ือเกียรติขจร 
3. นายรัตนชาติ  ไพรินทร�    4. น.ส.กมลวรรณ  ทองฤทธิ์ 
5. นายศุภณัฐพงษ�  ลิมปDษเฐียร 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
1. น.ส.วิชชุมนตร�  แสงโชติ 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. น.ส.มนัสนันท�  ไชยชํานาญ �   2. นายภัควิทย�  แสงดารา 
3. น.ส.ฐิติรัตน�  เตชวิทิตกุล    4. นายอิชฌน�  สกุลชัยวานิช 
5. น.ส.พลอยไพลิน  จันทร�โอ   6. นายภาธร  จินดาพรโสภิต 
7. น.ส.ยินดี  ลิ้มปDHนเพชร    8. น.ส.อกนิษฐ�  เนตรสว;าง 
9. น.ส.เนตรชนก  วิทยาวนิชชัย   10. น.ส.พิมรินทร�  จันทรัคคะ 
11. น.ส.สุดาวดี  โปร;งธุระ    12. นายกิตติภพ  วัชราสกุลกล 
13. น.ส.กลางใจ  เสฐจินตนิน �   14. น.ส.อรธีรา  วัฒนชโนบล 
15. นายสุภัทร�ชัย  บุญปลูก    16. นายศุภนัฐ  ทองเป-Hยม 
17. น.ส.กุลวดี  ประทีปถ่ินทอง �   18. น.ส.รัตนกาญจน�  ยางสมบูรณ� 
19. น.ส.วิภาวรรณ  โกษะโยธิน   20. น.ส.สุธาสินี  มะโนธรรม 
21. นายไทยธชา  สมบูรณ�เทอดธนา   22. นายพชร  คุปต�นิรัติศัยกุล 
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
1. นายนิธิพัทธ�  สุวรรณคํา    2. น.ส.อกนิษฐ�  เนตรสว;าง 
3. นายนันทน�  เตชะมหานนท�   4. น.ส.ปุณฑริกา  นวลประดิษฐ� 
5. นายเอนก  นรารติกุล 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
1. นายศิรชัช  โฆสิตะมงคล � 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกสถิติ 
1. น.ส.รุ;งเรือง  สีทองคํา 
สาขาวิชาเอกวิทยการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. นายธนานพ  ลิ่มสุวรรณโรจน�   2. นายธัชกร  ติวาภาณุชัย 
3. น.ส.ธัญกมล  ชุมภา    4. น.ส.ธมนวรรณ  นิ่มอนงค� 
5. นายปราโมทย�  ลิบรัตนสกุล �   6. นายณัชชา  มหาวงศ�ตระกูล 
7. นายคุณากร  จันทรกานต� 
สาขาวิชาเอกปLญญาและการวิเคราะห�ธุรกิจ 
1. น.ส.พักตร�วิไล  วสุสิริกุล    2. น.ส.กรกช  เกษมผลกูล � 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. น.ส.ญาณินท�  ชัยพัฒน�    2. น.ส.วีราภรณ�  ไกรกิจการ 
3. นายคชา  มะพลับทอง 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

1. นายเศรนี  แก�วชะฎา    2. น.ส.กมลวรรณ  ทองฤทธิ์ 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

1. น.ส.ณัฐหทัย  ยามาลี    2. น.ส.ญาณิน  รุ;นประพันธ� 
3. น.ส.วธูสิริ  พรหมดวง    4. น.ส.พักตร�วิไล  วสุสิริกุล 
5. น.ส.กรกนก  เหล;ารักผล 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
1. น.ส.วิชชุมนตร�  แสงโชติ 
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คณะภาษาและการส่ือสาร 

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1.    น.ส.ปDยะฉัตร  สุมามาลย�    2. นายยชุริเวท  หงส�สิริ 
3. น.ส.ณิชา  ฤทธิเสน    4. นายมงคลไชย  เทียนสุดีนนท� 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
1. นายสิรวิชญ�  สังฆะมงคลกิจ   2. น.ส.ฐิติพร  ด�วงทอง 
 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

1. น.ส.ปานวาด  ทับทัง    2. น.ส.รมิดา  ปารัชพัชรพล 
3. นายรัฐพงษ�  มีชูพร    4. น.ส.มินตรา  เจริญสุข 
5. นายนิ  พูลสวัสด์ิ     6. นายประสพสุข  มิลําเอียง 
7. น.ส.สุรางคนา  ล่ํารุ;งเรือง 

หลักสูตรกฏหมายเพ่ือการบริหาร 
1. น.ส.สรัลญา  โสภณพงศ�พิพัฒน� 
 

คณะการจัดการการท:องเท่ียว 
1. นายภควัฒน�  ภูมิภาค 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
1. น.ส.วรรณนภา  นิรมิตตานนท�   2. นายปรมินทร�  ศิรินุกุลวัฒนา 
3. น.ส.อมฤตา  รัตนภานพ �   4. น.ส.ณัชชา  สถาพรสถิต � 
5. น.ส.จิดาภา  ประสานวงศ�    6. น.ส.ปริสุทธิ  นารายณ�ประสิทธิ์ 
7. นายฐิตวีร�  ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา   8. น.ส.ปLณฑิตา  ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา 
9. นางสุพรรณา  ภัทรเมธาวรกุล   10. น.ส.ตรีสุนันท�  อุปรมัย 
11. น.ส.ณัฐพัชร�  ไกรวชิรสิทธิ์ 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม 
1. น.ส.อมรรัตน�  เจริญทรัพย�   2. น.ส.นิภาภัทร  เรืองแข 
 
  � หมายถึง    ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการ
อ:านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    
ด#วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต: 660 ข้ึนไป ยกเว#นผู#ผ:านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาและการ
ส่ือสารและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ไม:ต#องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานท้ัง 2 วิชา  
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ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 

   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป:นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 2/2559 ข้ึนทะเบียน     
และลงทะเบียน ดังนี้ 
 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 คณะสถิติประยุกต�  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

คณะภาษาและการสื่อสาร  คณะนิติศาสตร�   คณะการจัดการการท;องเท่ียว 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ   
 
    รับเอกสารการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 27 - 30 มิถุนายน  2559 
 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. 
    ชําระเงินค;าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม  2559  
 
 อนึ่ง  นักศึกษานําแบบฟอร�มใบแจ#งยอดการชําระเงินค:าลงทะเบียนท่ีพิมพ�ออกจากระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสดท่ีธนาคาร (ในเวลาทําการของธนาคาร) ดังนี้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
3. ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 

   ท้ังนี้ หากไม:มารายงานตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว:าสละสิทธิ์ 
การเป$นนักศึกษาของสถาบัน   
 

เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม: ภาคปกติ 
  1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 

1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท;า จํานวน 2 ชุด 
  พร�อมฉบับจริง 
1.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด  พร�อมฉบับจริง  
1.3 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ชุด 
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด  
  (กรณีใช�คําหน�าชื่อเป:นยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรข�าราชการพร�อมคําสั่งแต;งต้ังยศ  
  จํานวน 2 ชุด) 
1.5 ใบรับรองแพทย� จํานวน 1 ชุด 
1.6 รูปถ;ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม;สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ;าย

มาแล�วไม;เกิน 6 เดือน 
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงท่ีสมรสแล�ว ซ่ึงชื่อสกุล 

ไม;ตรงกับหลักฐานท่ีสําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ชุด 
1.8 ในกรณีผู� ท่ี ทํ างานแล�วจะต�องส; งหลักฐานการได� รับอนุ มั ติ ให�ลาศึกษาต;อเ ต็มเวลา              

จากต�นสังกัดด�วย  
1.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผู�ผ;านการคัดเลือกท่ีเป:นชาวต;างชาติ) 
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สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต:างประเทศจะต#องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา โดยติดต;อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
  2. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส;งหนังสือรับรองดังกล;าว     
โดยตรงท่ี  
   Educational Service Division 
   National Institute of Development Administration 
   118 Serithai Road, Klong Chan, 
   Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 
   Fascimile : (662) 377-7477  
 สถาบันอนุโลมให�ส;งเอกสารในข�อ 1. และ 2. ภายใน 6 สัปดาห� นับจากวันเปDดภาคการศึกษา     
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว;าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม;ครบถ�วนและอาจหมดสภาพการเป:นนักศึกษา
ของสถาบัน 
 * เอกสารถ;ายสําเนาให�เซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ   
 

อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามข�อ 1.1 และ 1.2 
โดยไม;คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว;าคุณวุฒิท่ีนํามาใช�ในการข้ึนทะเบียนดังกล;าว ไม;ถูกต�องตรงกับข�อเท็จจริง
ของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไม;ได�รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันจะถือว;าขาดคุณสมบัติจากการเป:นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 
  สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู#สมัครโดยไม:คํานึงถึงระยะเวลา             
หากตรวจสอบภายหลังพบว:า คุณสมบัติของผู#สมัครไม:เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว:าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว:าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว:าผลการคัดเลือกของผู#สมัครท่ี
ขาดคุณสมบัติดังกล:าวเป$นโมฆะ และไม:มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว    
จะถือว:าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. นําหลักฐานตามข�อ 1 มารายงานตัวท่ีกลุ;มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 4 ระหว;างวันท่ี 27 - 30 มิถุนายน  2559 ตั้งแต:เวลา 08.30 - 
12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. เพ่ือรับรหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ;าน (PASSWORD) 
สําหรับ Login เข�าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ;านทางอินเทอร�เน็ต ท่ี http://reg.nida.ac.th    
พร�อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนและคู;มือการใช�ระบบทะเบียนผ;านอินเทอร�เน็ต  
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 กรณีท่ีผู�ผ;านการคัดเลือกไม;สามารถรับเอกสารด�วยตนเอง อาจมอบหมายให�ผู� อ่ืนมารับแทนได�          
โดยจะต�องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
 

ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    
เพ่ือมีบัตรในการใช�บริการต;างๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได�มอบหมายให�ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      
เป:นผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา-บีเฟDสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปDดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟDสต� สมาร�ท ของธนาคาร         
ทุกประการ        

 
 3. ในกรณีท่ีผู�ผ;านการคัดเลือกยังคงสภาพเป:นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต�องลาออกจากสภาพ
นักศึกษาเดิมก;อนจึงจะมีสิทธิ์ ข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา หรือในกรณีท่ีหมดสภาพการเป:นนักศึกษาหากยัง        
ค�างพันธะกับสถาบัน จะต�องดําเนินการให�เรียบร�อยก;อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา 

            
4. ผู�ได�รับการคัดเลือกเป:นนักศึกษาตามรายชื่อดังกล;าวข�างต�น จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานตามข�อกําหนดของสถาบัน 
  
5. สถาบันกําหนดให�ผู�ผ;านการคัดเลือกตามรายชื่อข�างต�นทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พ้ืนฐานสําหรับ

บัณฑิตศึกษาระหว:างวันท่ี 11-27 กรกฎาคม  2559 (เว#นวันหยุดราชการ) 
 
6. นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 1 ป-การศึกษา 2559 (ยกเว�นนักศึกษาในหลักสูตร  

ท่ีสถาบันมีประกาศให�ได�รับการยกเว�นการสอบ) จะต�องเข�าทดสอบจัดระดับความรู�ความสามารถทางการ       
ใช�คอมพิวเตอร� ท่ีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจัดสอบป-การศึกษาละ 4 ครั้ง ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถ          
ดูรายละเอียดได�ทาง http://isec.nida.ac.th 

 
7. สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม:จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู#ผ:าน      

การคัดเลือกไม:ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 
ข. อัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียน  

1) ค;าบํารุงการศึกษา      4,000.- บาท 
2) ค;าธรรมเนียมการศึกษา หน;วยกิตละ    1,500.- บาท 
3) ค;าธรรมเนียมการใช�บริการเทคโนโลยี          700.- บาท 
4) ค;าธรรมเนียมการใช�บริการทรัพยากรสารสนเทศ        600.- บาท 
5) ค;าลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน;วยกิต)  4,600.- บาท (รวมเอกสาร) 
6) ค;าธรรมเนียมการใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ตามท่ีคณะกําหนด 
7) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ     คนละ 30,000.- บาท   

แบ;งจ;าย 4 ภาค   
ภาคท่ี 1  10,000.- บาท ภาคท่ี 2  10,000.- บาท   
ภาคท่ี 3    5,000.- บาท   ภาคท่ี 4    5,000.- บาท 
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8) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    คนละ 4,000.- บาท   

แบ;งจ;าย 3 ภาค   
ภาคท่ี 1  2,000.- บาท   ภาคท่ี 2  1,000.- บาท    
ภาคท่ี 3  1,000.- บาท 

9) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร  
ภาคแรก  4,000.- บาท  ภาคต;อไปภาคละ 2,000.- บาท 

10) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต�   คนละ  4,000.- บาท 
แบ;งจ;าย 4 ภาค  ภาคละ 1,000.- บาท 

11) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม คนละ 15,000.- บาท                
แบ;งจ;าย 3 ภาค    ภาคละ 5,000.- บาท 

12) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิติศาสตร�   คนละ 10,000.- บาท  
แบ;งจ;าย 4 ภาค    ภาคละ 2,500.- บาท 

13) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท;องเท่ียว  คนละ 10,000.- บาท  
14) ค;าธรรมเนียมการโอนเงินผ;านธนาคาร     คนละ       20.- บาท  

 
หมายเหตุ : คณะการจัดการการท;องเท่ียว ชําระค;าลงทะเบียนวิชา ทท.4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ  

  การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท;องเท่ียวฯ เป:นเงิน 3,000.- บาท 
: คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค;าลงทะเบียนวิชา นต.4000  
  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป:นเงิน 6,000.- บาท 
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค;าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค;ากิจกรรม 
  พิเศษเพ่ิมเติม ให�ศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค;าธรรมเนียมของสถาบัน  
: สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม;คืนเงินค;ากิจกรรมพิเศษ ไม;ว;ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 

ค.  กําหนดการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาท่ีเข#าศึกษา 1/2559 
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559 

เวลา 08.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�    วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559 

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร�   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 - หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล 
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559  
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ   เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
      ชั้น 5 ห�อง 5007   

 
คณะสถิติประยุกต�    วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559 

เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห�อง 3002 

 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม   วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559 
- หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม  เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
      ชั้น 16 ห�องอเนกประสงค�  

 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559 

 - หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
   และองค�การ     ชั้น 5 ห�อง 5006 
 - หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร    วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559 
 - สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร   เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ชั้น 13 ห�องประชุม 1 
 

คณะนิติศาสตร�      วันศุกร�ท่ี 8 กรกฎาคม  2559 
 - หลักสูตรนิติศาสตร�    เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
 - หลักสูตรกฏหมายเพ่ือการบริหาร   ชั้น 5 ห�องประชุมคณะนิติศาสตร� 
 

คณะการจัดการการท:องเท่ียว   วันเสาร�ท่ี 23 กรกฎาคม  2559 
ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา 

 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   วันเสาร�ท่ี 6 สิงหาคม  2559 

 การจัดการ     เวลา 9.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
       ชั้น 6 ห�อง 602 ติดต;อสอบถามท่ี  

โทร. 02-727-3764 คุณเอกพงษ� 
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ง. กําหนดเปNดภาค  

ภาค 1/2559  เปDดภาค วันท่ี 15 สิงหาคม  2559  
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        10     มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 

ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล 
(รองศาสตราจารย� ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล) 

รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ 
 


