
 
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี 3/2557 

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

          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี 3/2557 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป9นนักศึกษาสามัญ ดังต:อไปนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

1. น.ส.พิสินี  โชติชุติ    2. น.ส.ธัชจิรา  สอดแสงอรุณงาม 
3. นายธนพล  ทุนทอง    4. นายรัชมงคล  มงคลดาว 
5. นายสิทธิชัย  ดาวคนอง    6. นายศาศวัต  กฤตยพงษ� 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
1. นายนันทวรรธ  มูลจิต    2. นายสิรภพ  นนทสวัสด์ิ 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. นายวราวุฒิ  ชลิศราพงศ� �   2. น.ส.ศิวะพร  เสริมศิริมงคล � 
3. น.ส.ลัดดาวัลย�  ราษฎร�ศิริ �   4. นายภัทรพล  จันทร�อินทร� 
5. นายก:อพงศ�  กังพัฒนกิจ �   6. นายอนุชาติ  พนมโชคไพศาล � 
7. นายขจรพัฒน�  จิตสมบูรณ�มิตร   8. นายศุภชัย  เตชะวชิรศิริ 
9. นายอุกฤษฎ�  ดังโกสินทร� �   10. น.ส.ดารารัตน�  พลสังข� 
11. นายอานนท�  ตรงยงค�    12. นายธนิก  ชนินทร�สถาปGตย� � 
13. น.ส.ศีพัณณา  สุวรรณเกิด    14. น.ส.วิสาลักขณ�  เสนี 
15. น.ส.สุชาดา  แสงศรีจันทร�    16. นายวรัทภพ  วศินสุกุล 
17. น.ส.รักษิณา  ผิวทองงาม    18. นายอานนท�  กีรติวศิน 
19. น.ส.ธารินทร�  อุดม    20. น.ส.อภิญญา  สังขะวรรณะ 
21. นายวรกิจ  วรรณะธูป    22. นายภาณุพณ  ถวิลประวัติ 
23. นายพงษกร  หาญบุรุษ    24. นายฐิตพัฒน�  ธีระพัฒนา � 
25. น.ส.สรัลรัตน�  ทองนวล    26. นายนันท�พิพัฒน�  รอตเสวก � 
27. นายชยธร  สระน�อย �    28. นายชาญวิทย�  ชัยพงศ� 
29. น.ส.สุชานาถ  สุนทราภา    30. นายสิรภพ  นนทสวัสด์ิ 
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

1. นายอภิชา  อาจวงษ�    2. น.ส.ธนิตา  โอภาสกรวงศ� 
3. น.ส.หทัยภัทร  เหลืองเจริญพงศ�   4. นายนิทเทส  พุ:มชูศรี 
5. น.ส.สวัณยา  ไชยทอง    6. น.ส.กวิตา  อํามาตยนู 
7. น.ส.ยุพวดี  ชินพฤทธิวงศ� �   8. นายชาญวิทย�  ชัชพงศ� 
9. นายจักรพงษ�  วัฒนะจินดาวงศ� 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
1. น.ส.ศุภิสรา  โกวิทางกูร    2. น.ส.ณัชชา  เลิศจรรยากุล 
3. นายบัญชา  สีหะวงศ�    4. น.ส.ธนพรรณ  สัตยกุล 
5. น.ส.ณินนิชา  เชยเอ่ียม    6. นายปริญญา  ใจรักษ� 
7. นายอํานวย  แซ:เตีย 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. นายลิขิต  สิทธิขวา    2. น.ส.นิศาชล  พลเดชปริญญา 

สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นายสหพล  บุญทองแก�ว    2. น.ส.ศุจิกานท�  ทองอ:อน 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. น.ส.สวลักษณ�  วาทะสิทธิ์    2. น.ส.อมลธีรา  โพธิพานิช 
3. นายธราดล  ชั่งดวงจิตร    4. น.ส.พอหทัย  ผดุงศิลปI 
5. นายอารยะ  เจนจรัสจินดา 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
สาชาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

1. น.ส.พัชชาพร  บุณยสาระนัย   2. นายสิริภพ  นนทสวัสด์ิ   
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม 

1. น.ส.สาธิกา  นาวีระ    2. น.ส.แพรววนิต  แสงธะฏิ 
3. น.ส.ณัชชา  จงสืบสุข    4. น.ส.มนสิชา  ตรีสุคนธ� 
5. น.ส.ภาพรรณ  พุทธิยาวัฒน� 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

1. น.ส.ชลดา  พุทธิพงษ�    2. นายบุญชนะ  เมฆโต 
3. นายชาญกิตต์ิ  โภคารัตนกุล   4. นายยศพล  ภูมิประเทศ 
5. นายพรพระ  กิตติสุวรรณ�    6. นายปLยะณัฐ  ศรีวิไลย� 
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คณะภาษาและการส่ือสาร 
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 

1.    น.ส.พร�อมพร  วินิจสร    2. น.ส.เบญวรี  โสตถิพันธุ� 
3. น.ส.วรรษพร  นิระภัย 

สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐและภาคเอกชน 
1. น.ส.ชนาภา  เมืองงามสมบูรณ�   2. น.ส.ภัสลดา  อมราภรณ� 
3. น.ส.เคียงชนก  สดศิริ    4. น.ส.จิตติมา  สุวรรณรัตน� 

สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรมญ่ีปุMน 
1. นายขุมทอง  สําเภาลอย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
1. นายพิภัทร�  ศรีลาภา    2. นายธีรพล  จิวารักษ� 
 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตร� 

1. น.ส.ปภาณิน  สุขสืบนุช    2. น.ส.วิมลรัตน�  ฝาจอง 
3. น.ส.จิรัชญา  ศรชัย    4. น.ส.วราภรณ�  มูสิกะ 
5. น.ส.รังสิยา  ม่ันคง    6. น.ส.พรพิมล  พาณิชปฐมพงศ� 

สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ 
1. น.ส.พิทยาภรณ�  ปMาหลวง    2. น.ส.อริศรา  มหาชน 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
1. น.ส.ชุติมา  โชคศิริผล    2. น.ส.นันทลักษณ�  เครือจันทร� 
3. น.ส.กุลนิดา  แย�มทิม    4. น.ส.อังศวีร�  เพชราวรรณ� 
5. น.ส.กวิตา  อํามาตยนู    6. นายกฤติน  เกตุนุติ 
7. น.ส.วรมน  บุญศาสตร�    8. น.ส.ฉัตรวลัย  ใจเป9ง 
9. น.ส.ปริณ  เพชรสังข� �    10. น.ส.ขวัญเนตร  นิตย�นรา 
11. นายธีศิษฎ�  อารีย�พิพัฒน�กุล     
 
หมายเหตุ  �  หมายถึง ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ?านภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ด#วยมีผลการทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต? 660 ข้ึนไป ยกเว#นผู#ผ?านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
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ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 
   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป9นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 3/2557 ข้ึนทะเบียน     

และลงทะเบียน ดังนี้ 
 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 คณะสถิติประยุกต�  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
 คณะภาษาและการสื่อสาร  คณะนิติศาสตร�    

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
 
    รับเอกสารการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 25-28 สิงหาคม  2557 
 เวลา 08.30-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.30 น. 
    ชําระเงินค:าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  25-29 สิงหาคม  2557  
 
 อนึ่ง  นักศึกษานําแบบฟอร�มใบแจ#งยอดการชําระเงินค?าลงทะเบียนท่ีพิมพ�ออกจากระบบบริการ

การศึกษาไปชําระด#วยเงินสดท่ีธนาคาร  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�าชื่อเป9นยศ 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:านการคัดเลือกท่ีเป9นชาวต: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� นับจากวันเปLดภาคตามปฏิทิน
การศึกษา มิฉะนั้นจะถือว:าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม:ครบถ�วนและอาจหมดสภาพการเป9นนักศึกษาของสถาบัน 
 * เอกสารถ:ายสําเนาให�เซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. นําหลักฐานตามข�อ 1 มารายงานตัวท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 4 
ระหว:างวันท่ี 25-28 สิงหาคม  2557 ตั้งแต?เวลา 08.30-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.30 น.      
เพ่ือรับรหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ:าน (PASSWORD) สําหรับ Login เข�าระบบ  เพ่ือบันทึกประวัติและ
ลงทะเบียนผ:านทางอินเทอร�เน็ต ท่ี URL : reg.nida.ac.th  พร�อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนและคู:มือ
การใช�ระบบทะเบียนผ:านอินเทอร�เน็ต  
 
 กรณีท่ีผู�ผ:านการคัดเลือกไม:สามารถรับเอกสารด�วยตนเอง อาจมอบหมายให�ผู� อ่ืนมารับแทนได�          
โดยจะต�องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของท:านและผู�รับมอบฉันทะ 
 

ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    
เพ่ือมีบัตรในการใช�บริการต:างๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได�มอบหมายให�ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      
เป9นผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา-บีเฟLสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปLดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟLสต� สมาร�ท ของธนาคาร         
ทุกประการ        
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 3. ในกรณีท่ีผู�ผ:านการคัดเลือกยังคงสภาพเป9นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต�องลาออกจากสภาพ
นักศึกษาเดิมก:อนจึงจะมีสิทธิ์ ข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษา หรือในกรณีท่ีหมดสภาพการเป9นนักศึกษาหากยัง        
ค�างพันธะกับสถาบัน จะต�องดําเนินการให�เรียบร�อยก:อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษา 

            
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:าขาดคุณสมบัติจากการเป9นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

 
4. ผู�ได�รับการคัดเลือกเป9นนักศึกษาตามรายชื่อดังกล:าวข�างต�น จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา

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

บัณฑิตศึกษาในวันท่ี 15-26 ธันวาคม  2557 (เว�นวันหยุดราชการ) 
 
6. นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 ป~การศึกษา 2557 (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 

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 
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9) ค:ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร    คนละ  4,000.- บาท 
10) ค:ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต�   คนละ  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:าธรรมเนียมการโอนเงินผ:านธนาคาร     คนละ       20.- บาท  

 
หมายเหตุ : คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ ชําระค:าวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย  
  เฉพาะภาคการศึกษาแรก เป9นเงิน 6,000.- บาท 
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค:ากิจกรรม 
  พิเศษเพ่ิมเติม ให�ศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค:าธรรมเนียมของสถาบัน  
: สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม:คืนเงินค:ากิจกรรมพิเศษ ไม:ว:ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 
ค.  กําหนดการปฐมนิเทศ 

นักศึกษาท่ีเข#าศึกษา 2/2557 
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 

เวลา 08.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต:อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล 
 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557  
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง  

 - หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
 
คณะสถิติประยุกต�    วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 

เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห�อง 3003 

 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม   วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 
- สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม    

 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 

 - หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
   และองค�การ     
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คณะภาษาและการส่ือสาร    วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 
 - หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 - หลักสูตรการสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐ 
   และภาคเอกชน 
 - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 - หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุMน 
 

คณะนิติศาสตร�      วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 
 - หลักสูตรนิติศาสตร�    เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
 - หลักสูตรกฎหมายและการจัดการ   ชั้น 5 ห�องประชุมคณะนิติศาสตร� 
 
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 
 การจัดการ     เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 
ง. กําหนดเปJดภาค  

ภาค 2/2557 เปLดภาค วันท่ี 12 มกราคม 2558 
   ภาค 1/2558 เฉพาะคณะรัฐประศาสนศาสตร� เดือน สิงหาคม 2558 

 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        21     สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

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

รองอธิการบดีฝMายวิชาการ 
ประธานกรรมการรับนักศึกษา 

 


