
 
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท  

ภาคปกติ กรณีทุนส-งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 3/2557 
--------------- 

 
          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส,งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 3/2557 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ      
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส,งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 3/2557 
ดังต,อไปนี้ 
 
ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายยศภัทร  ศรีงาม     
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.กฤติยา  ยาวิชัย    2. นายทรงอินทร�  ถิระพงศ�วิศาล 
3. นายประวิทย�  หนูคงนุ�ย    4. นายคเณศ  เกษรสุมล 
5. นายธัญเทพ  เบญจมิตร    6. น.ส.กชพร  ปรารมภ� 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายติรวิทย�  สืบยุบล    2. นายกฤตเมธ  ศักด์ิแสง 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายบัญชา  สีหะวงษ� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายแนท  สุมนเกษมสุข    2. นายณัฐ  สุภะ 
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คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
สาขาวิชาสถิติประยุกต� 

สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. น.ส.ประภัสสร  อนิวรรตวงศ�   2. น.ส.รัตติยา  บุบผัน 

สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. น.ส.กษมา  แก�วบัวดี    2. น.ส.รอยฮาน  แลเมCาะ 
3. น.ส.ฮีดายะห�  อาแวยี่งอ    4. นายแนท  สุมนเกษมสุข 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. น.ส.สุชานาถ  แซ,ก้ี 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.จินตนาภรณ�  คล,องดี 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ชนัญดา  เสมอภพ    2. นายพัสพงศ�  เอ่ียมสุภาษิต 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายพงศภัค  ภานุพร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.องค�อร  จินตโกวิท    2. น.ส.อิสรีย�  เพชรโรจนกิตต์ิ 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายแนท  สุมนเกษมสุข    2. น.ส.สุภาพร  เกสรสุคนธ� 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายธานี  เขียดทอง 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.กุลภัสสรณ�  อยู,สุข    2. นายบุญชนก  ปุรณมณีวิวัฒน� 
3. น.ส.เพชรแท�  ชัยสิทธิ์วรกุล 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายณัฐวุฒิ  รอดพันธ� 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.เพชรลดา  พิลึก 
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ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 
คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายสุทธิชัย  รักจันทร�    2. นายปราโมทย�  นาครอด 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ชุติมณฑน�  บูรณะหิรัญ   2. นายภูริทัต  เผ,าภูรี 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายอิทธิภัทร  วัฒนเธียร    2. น.ส.กมลชนก  มิตรมูลพิทักษ� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ณิชา  จงอุดมสมบัติ �   2. น.ส.ฐาณิญา  ประเสริฐ 
3. นายวริศ  เสนาสวัสด์ิ �    4. นายวรเมธ  เมธารัตนารักษ� 
5. นายภัทรวัฒน�  สุวรรณเทศ � 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ศุภาพิชญ�  มณีนาค    2. นายนิธิโรจน�  บัณฑิตกมลพร 
3. น.ส.กรรณิการ�  สถาวร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.สุพิชฌาย�  ยะณะบุญ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.รังษินี  จักรธีรังกูร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายณัฐ  สุภะ 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
สาขาวิชาสถิติประยุกต� 

สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. นายธีรพงษ�  สัมพันธ� 

สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. น.ส.ภัททิรา  พ,วงสุข 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. น.ส.มนัสนันท�  เขมธนวัฒน� 
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.วริษา  เดโชพิพัฒน� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.อรลดา  ปFานทอง    2. น.ส.ธวัลพร  มะรินทร� 
3. น.ส.ชญานิศ  จิวมงคลชัย    4. พระมหากอหลิ่ง  อ,องคํา 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.เพ็ชรแท�  ชัยสิทธิ์วรกุล 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตร� 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายอรรถวัฒน�  พูนสวัสด์ิ 

สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ภัททิรา  พ,วงสุข 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายปภิณวิช  อ,องบางน�อย   2. น.ส.มณทิรา  แก�วปานันท� 
 
ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการโลจิสติกส� 

1. น.ส.สุขุมาลย�  หนกหลัง 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
1. นายภัคธร  เลิศเลอฤทธิพงศ�   2. นายสุทธิชัย  รักจันทร� 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายปIณณพงศ�  พิสิฐเศรณี   2. น.ส.นารากร  เศาร�พิศุทธิ์ 
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คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ศุจิกานต�  ทองอ,อน    2. น.ส.ธัชชา  เนียมประดิษฐ� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายชัยพร  ลีลาภรณ� 
 
  อนึ่ง ผู#ผ-านการคัดเลือกโดยไม-ได#รับทุน จะต#องชําระค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน ตามข#อ ข. 
  � หมายถึง    ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการ
อ-านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    
ด#วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต- 660 ข้ึนไป ยกเว#นผู#ผ-านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาและการ
ส่ือสารและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
 
ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 

   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเปJนนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 3/2557 ข้ึนทะเบียน     
และลงทะเบียน ดังนี้ 

 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 คณะสถิติประยุกต�  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
 คณะภาษาและการสื่อสาร  คณะนิติศาสตร�   คณะการจัดการการท,องเท่ียว 

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 
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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�าชื่อเปJนยศ 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,านการคัดเลือกท่ีเปJนชาวต,างชาติ) 

 
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� นับจากวันเปrดภาคตามปฏิทิน
การศึกษา มิฉะนั้นจะถือว,าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม,ครบถ�วนและอาจหมดสภาพการเปJนนักศึกษาของสถาบัน 
 * 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 ลงทะเบียน และคู,มือ
การใช�ระบบทะเบียนผ,านอินเทอร�เน็ต  
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 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)      
เปJนผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา-บีเฟrสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปrดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟrสต� สมาร�ท ของธนาคาร         
ทุกประการ    

     
 3. ในกรณีท่ีผู�ผ,านการคัดเลือกยังคงสภาพเปJนนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต�องลาออกจากสภาพ
นักศึกษาเดิมก,อนจึงจะมีสิทธิ์ ข้ึนทะเบียนเปJนนักศึกษา หรือในกรณีท่ีหมดสภาพการเปJนนักศึกษาหากยัง        
ค�างพันธะกับสถาบัน จะต�องดําเนินการให�เรียบร�อยก,อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปJนนักศึกษา 
 

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,าขาดคุณสมบัติจากการเปJนนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

 
4. ผู�ได�รับการคัดเลือกเปJนนักศึกษาตามรายชื่อดังกล,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 
 
8. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู�สมควรได�รับทุนจากผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด ตามจํานวนทุน

ท่ีแต,ละคณะได�รับการจัดสรรจากสถาบัน  ท้ังนี้ การจะได�รับทุนประเภทใดหรือได�รับการคัดเลือกโดยไม,ได�    
รับทุน ให�อยู,ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส,วนเกณฑ�การให�ทุนและเง่ือนไขสําหรับผู�ได�รับการ
คัดเลือกให�รับทุนส,งเสริมการศึกษา ให�เปJนไปตามประกาศกําหนดเกณฑ�การให�ทุนของสถาบัน ส-วนผู#ได#รับการ
คัดเลือกท่ีไม-ได#รับทุน สามารถเข#าศึกษาได#โดยต#องชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ       
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9. ผู�ได�รับทุนส,งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 จะได�รับการยกเว�นค,าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด    
และได�รับค,าใช�จ,ายส,วนตัวเปJนรายเดือน ส,วนค,ากิจกรรมพิเศษ ข้ึนอยู,กับข�อกําหนดของแต,ละคณะ ผู�ท่ีได�รับทุน
ส,งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 จะได�รับการยกเว�นค,าหน,วยกิตเต็มจํานวน ส,วนผู�ท่ีได�รับทุนประเภทท่ี 3      
จะได�รับยกเว�นค,าหน,วยกิตก่ึงหนึ่ง 

 
10. เง่ือนไขสําหรับผู#ได#รับทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 มีเง่ือนไขการรับทุน ดังนี้ 
 1. ผู�รับทุนจะต�องศึกษาในแผน ก. (ทําวิทยานิพนธ�) 

  2. ผู�รับทุนจะต�องได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม,ตํ่ากว,า 3.30 หากภาคการศึกษาใด       
ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว,าเกณฑ�ท่ีกําหนดให�ระงับการให�ทุน 
  3. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ�ให�เปJนลิขสิทธิ์ร,วมระหว,างนักศึกษากับสถาบัน เปJนระยะเวลา 5 ป� 
  4. ผู�รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอ
ยกเลิกการรับทุนจะต�องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได�รับมาแล�วท้ังหมดให�กับสถาบัน เว�นแต,คณะกรรมการ      
จะพิจารณาเปJนอย,างอ่ืน 
  5. ผู�รับทุนจะต�องทํางานให�กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห�ละ 6 ชั่วโมง 
  6. ผู�รับทุนนี้ไม,มีสิทธิท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน 
  7. ผู�รับทุนท่ีเปJนนักศึกษาต,างชาติ หากไม,ทําประกันสุขภาพตามท่ีสถาบันกําหนด จะหมด
สิทธิ์ได�รับทุน 
 

11. เง่ือนไขสําหรับผู#ได#รับทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 และทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3     
มีเง่ือนไขการรับทุน ดังนี้ 

1. ผู�รับทุนจะต�องได�รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม,ตํ่ากว,า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได�ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว,าเกณฑ�ท่ีกําหนดจะหมดสิทธิรับทุน 

2. ผู�รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิก
การรับทุนจะต�องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได�รับมาแล�วท้ังหมดให�กับสถาบัน เว�นแต,
คณะกรรมการจะพิจารณาเปJนอย,างอ่ืน 

3. ผู�รับทุนจะต�องทํางานให�กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห�ละ 6 ชั่วโมง 
 
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  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,ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท,องเท่ียว คนละ 20,000.- บาท  

แบ,งจ,าย 3 ภาค   
ภาคท่ี 1  7,000.- บาท ภาคท่ี 2  7,000.- บาท   
ภาคท่ี 3  6,000.- บาท 

14) ค,าธรรมเนียมการโอนเงินผ,านธนาคาร    คนละ       20.- บาท  
 
หมายเหตุ : คณะการจัดการการท,องเท่ียว ชําระค,าลงทะเบียนวิชา ทท.4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ  

  การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท,องเท่ียวฯ เปJนเงิน 3,000.- บาท 
: คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายและการจัดการ ชําระค,าวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย  
  เฉพาะภาคการศึกษาแรก เปJนเงิน 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    

 - สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 
 - หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
   และองค�การ     
 - หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร    วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 
 - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 

 
คณะนิติศาสตร�      วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม  2557 

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

ภาค 2/2557 เปrดภาค 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) 

รองอธิการบดีฝFายวิชาการ 
ประธานกรรมการรับนักศึกษา 

 


