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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  
ประจําภาค 2 ป,การศึกษา 2559 ครั้งท่ี 4/2559 

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

          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจําภาค 2 ป-การศึกษา 2559 ครั้งท่ี 4/2559 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป:นนักศึกษาสามัญ ดังต;อไปนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

1. น.ส.ภิมอร  นิลยกานนท�    2. น.ส.ลลิตวดี  กองคํา 
3. น.ส.ปวริศา  แจ�งการ    4. นายอภิชาต  เชาวรินทร� 
5. น.ส.อลิสา  ทิพย�ไกรลาศ 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. นายพีรพัฒน�  วีรโอฬารสิทธิ์ �   2. นายณรงศ�ธรรม  เฉินสุจริตการกุล 
3. นายคณิน  วันเพ็ญ    4. นายพีระพงศ�  เจริญจรรยาพานิช � 
5. นายวรัญชิต  เสรีพันธ�พานิช   6. นายเจษฎา  กาญจนการไกร 
7. น.ส.ปณัญญา  อุ;นวัฒนธรรม   8. นายพุฒิพงศ�  บุญเสาวภาคย� 
9. น.ส.กนกวรรณ  อินทร�สาย �   10. น.ส.ศิรดา  เชื้อปราณีประนอม 
11. น.ส.ภัทราภรณ�  ทองสมจิตต�   12. นายฑิฆัมพร  เทียมทิฆัมพร � 
13. น.ส.วทันยา  แสงจันทร�    14. น.ส.อารียา  กุลศิโรรัตน� 
15. นายจิรัสย�  เจริญสิริภควัต �   16. นายกฤชา  ศิริภากรณ� 
17. นายสุเทพ  คีรีบุปผา    18. น.ส.ณัฐชนก  ยีโหวLะ 
19. น.ส.กัญจณ�ภัสสรณ�  โจมฤทธิ์ 
 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร� 

1. น.ส.อลิสา  ทิพย�ไกรลาศ    2. น.ส.เกวรินทร�  ภู;แสนสอาด 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

1. น.ส.นภาภรณ�  โพธิ์วงค�  
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
1. นายวรัญชิต  เสรีพันธ�พานิช   2. นายภัทราวุธ  แก�วสถิตย� 
3. นายกฤติน  อรรถพฤกษ� �   4. นายพิทวัส  วศินสังวร 
5. นายปุณณัฏฐา  ทรรศนียพงษ� 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
1. นายกฤษฎิ์พงศ�  ภูธิปไพสิฐ � 
สาขาวิชาเอกวิทยาการข�อมูล 
1. นายกิตติพงษ�  พาทีทิน 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกวิทยการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. น.ส.ธนิฏฐา  ไทยเกิด 
สาขาวิชาเอกปNญญาและการวิเคราะห�ธุรกิจ 
1. นายราชศักย�  บํารุงตระกูล    

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. นายพศวีร�  รักติประกร    2. น.ส.อณัศยา  พันธ�ลิมา 
3. น.ส.พิฌานันท�  เพชรคง    4. น.ส.กัญญ�ณรัท  ศรีฟQา 
5. น.ส.อัศนีย�  พรหมขุนทอง    6. น.ส.กฤษฎิ์พงศ�  ภูธิปไพสิฐ � 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 

1.    นายอุทัย  คามวัลย�    2. น.ส.แพรวไพลิน  สินชู 
สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุRน 

1. น.ส.นิชาภา  สวนเกตุ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

1. น.ส.แพรวไพลิน  สินชู 
 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

1. น.ส.ศดานันท�  คงอินทร�    2. น.ส.ปนัสญา  ปุณวัฒนา 
3. น.ส.จตุพร  เทพนุกูล    4. นายกฤติน  ธรรมธีระ 
5. น.ส.ธนภรณ�  เอ่ียมเอิบ 
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คณะการจัดการการท8องเท่ียว 
1. น.ส.จริยา  หุ;นดี 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
1. น.ส.วรรษมน  ธารามาศ    2. น.ส.ครองรัตน�  ดุลลาพันธ� 
3. น.ส.ณัฐจารี  ปSTนประภา    4. น.ส.ศิรินันท�  ศรีพระคุณ 
5. น.ส.อาภา  เอกวานิช    6. น.ส.บุศรัตน�  จันทร�ทะศรี 
7. นายสุรเชน  วาณิชเสนี �   8. น.ส.ธนัชพร  แก�วสมบูรณ� 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม 
1. น.ส.ญาณิศา  เจนเจริญวงศ� �   2. นายตรอง  พ;วงมาลี 
 
  � หมายถึง    ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการ
อ8านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    
ด#วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต8 660 ข้ึนไป ยกเว#นผู#ผ8านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาและการ
ส่ือสาร และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ไม8ต#องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานท้ัง 2 วิชา  
 
ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 

   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป:นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 4/2559 ข้ึนทะเบียน     
และลงทะเบียน ดังนี้ 
 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 คณะสถิติประยุกต�  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม คณะภาษาและการสื่อสาร 
 คณะนิติศาสตร�   คณะการจัดการการท;องเท่ียว คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ   
 
    รับเอกสารการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2559 
 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. 
    ชําระเงินค;าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2559  
 
 อนึ่ง  นักศึกษานําแบบฟอร�มใบแจ#งยอดการชําระเงินค8าลงทะเบียนท่ีพิมพ�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 หากไม8มารายงานตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว8าสละสิทธิ์ 
การเป$นนักศึกษาของสถาบัน   
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เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม8 ภาคปกติ 
  1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 

1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ�ท่ีระบุวันท่ีสําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท;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) 

 
สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต8างประเทศจะต#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� นับจากวันเปSดภาคการศึกษา     
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#สมัครโดยไม8คํานึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว8า คุณสมบัติของผู#สมัครไม8เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว8าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว8าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว8าผลการคัดเลือกของผู#สมัครท่ี
ขาดคุณสมบัติดังกล8าวเป$นโมฆะ และไม8มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว    
จะถือว8าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
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 2. นําหลักฐานตามข�อ 1 มารายงานตัวท่ีกลุ;มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 4 ระหว;างวันท่ี 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2559 ตั้งแต8เวลา 
08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. เพ่ือรับรหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ;าน 
(PASSWORD) สํ าห รั บ  Login เ ข� า ระบบ เ พ่ื อ บัน ทึกประวั ติ และล งทะ เ บี ยนผ; านทาง อิน เทอร� เ น็ ต                
ท่ี http://reg.nida.ac.th พร�อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนและคู;มือการใช�ระบบทะเบียนผ;าน
อินเทอร�เน็ต  
 
 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-บีเฟSสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปSดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟSสต� 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

บัณฑิตศึกษาระหว8างวันท่ี 13 - 23 ธันวาคม  2559 (เว#นวันหยุดราชการ) 
 
6. นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 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 
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7. สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม8จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู#ผ8าน      
การคัดเลือกไม8ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 
ข. อัตราค8าธรรมเนียมการลงทะเบียน  

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 คณะภาษาและการสื่อสาร  
ภาคแรก  4,000.- บาท  ภาคต;อไปภาคละ 2,000.- บาท 

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

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

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

12) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท;องเท่ียว  
ชําระครั้งเดียวในภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา  คนละ 10,000.- บาท 

13) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม   คนละ   6,000.- บาท 
แบ;งจ;าย 4 ภาค   ภาคละ 1,500.- 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  
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ค.  กําหนดการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาท่ีเข#าศึกษา ประจําภาค 2 ป,การศึกษา 2559 
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 

เวลา 08.00 น. ห�องประชุมจีระ  บุญมาก ชั้น 3 
อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร�   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559  
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�    วลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน       
 
คณะสถิติประยุกต�    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 

เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห�อง 3002 

 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม   วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
- หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม  เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 

       ชั้น 16 ห�องอเนกประสงค�  
 

คณะภาษาและการส่ือสาร    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
 - สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร   เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ชั้น 13 ห�องประชุม 1 
 - สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุRน 
 

คณะนิติศาสตร�      วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
 - หลักสูตรนิติศาสตร�    เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
       ชั้น 5 ห�องประชุมคณะนิติศาสตร� 
 

คณะการจัดการการท8องเท่ียว   วันเสาร�ท่ี 17 ธันวาคม  2559 
      เวลา 13.00 น. 

ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา 
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คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   วันเสาร�ท่ี 24 ธันวาคม  2559 
 การจัดการ     เวลา 9.00 น. ติดต;อสอบถามท่ี  

โทร. 02-727-3764 คุณเอกพงษ� 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม  วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
       เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง  
 
ง. กําหนดเปMดภาคการศึกษา  

ภาค 2/2559  เปSดภาคการศึกษา วันท่ี 9   มกราคม  2560  
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        15     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 
 

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

รองอธิการบดีฝRายวิชาการ 
 


