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���ก����	�
����  ���	ก�


��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

1 603190010001  &�'�� 
�'(  �)*�� *
2 603190010002  &�,�� ���'���&(  �)�'ก�� *
3 603190010003  &�,�� ��   �,�)���-( 681
4 603190010004  &�,�� *���0
��(  102,&�������( *
5 603190010005  &�,�� &��4)&  152��6, * *
6 603190010006  &�,�� ��
��  ��))���� 413
7 603190010007  &�,�� **
4�  ��)0��&80���'( *
8 603190010008  &�,�� &�
*��  ���)�
&�9� 500
9 603190010009  &�'���'&��'  0���* 609 494

10 603190010010  &�,�� -�:��;�  �� �0<��( 413 440
11 603190010011  &�,�� �&���-(  ก�
�&��) 428 458
12 603190010012  &�'=��5�&  ��1�� 564 602
13 603190010013  &�,�� ��>����  ก���
��&�� * *
14 603190010014  &�,�� ����&�  ��ก 
��&(��� 548
15 603190010015  &�'�)4� �  �0���� 699
16 603190010016  &�,�� 0��)-;(  ����0<, * *
17 603190010017  &�,�� ����   ,*(���
�?� � 398 405
18 603190010018  &�,��@
��  �)���� * *
19 603190010019  &�' ����  �
������ *
20 603190010020  &�,�� ��-����  �5<&� *
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���ก����	�
����  ���	ก�


��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

21 603190010021  &�,�� ����
��  �����?
�'( 398
22 603190010022  &�,�� ��;�)�*  ���6�	�����
: 533
23 603190010023  &�,�� ���0�  ��� 
��' *
24 603190010024  &�,�� -�I:&
��  ��� 
 �J&( ,*( * *
25 603190010025  &�,�� ��-
��  0
��ก@(��
*ก�� * *
26 603190010026  &�,�� -�:����  ��'���'���
* 383 387
27 603190010027  &�,�� &���&�&�(  ��&��(��&4
ก� *
28 603190010028  &�'ก���ก�'��
  0�
�4
K 
�L� * *
29 603190010029  &�'0,*4�  �, &��,��') 353
30 603190010030  &�'-�:  & �1�2) 503 458
31 603190010031  &�'�����&&�(  04
K*�� * *
32 603190010032  &�,�� 0����0��-   �
��0�J&(ก��4� *
33 603190010033  &�,�� ����)�*  ��
	��0�J&( *
34 603190010034  &�,�� 0
)0()���  �9�'�����, *
35 603190010035  &�,�� ก)����&(  ��ก�� 353 *
36 603190010036  &�'�?�0�  0�&4(,�) *
37 603190010037  &�,�� ก������&(  	�� ��
ก�� 458 494
38 603190010038  &�' �'*  *
�
�
&�&� * *
39 603190010039  &�,�� ���'�  ���&9�' 323 369
40 603190010040  &�'4��*�ก�
K  ���� *
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���ก����	�
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��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

41 603190010041  &�'�)	���,�(  �
&����ก@( 428
42 603190010042  &�,�� ก�&'����&(  *
�
�
&�&� 579 440
43 603190010043  &�,�� &�&�
��  ���
�0�&
� 368 458
44 603190010044  &�,�� � ����ก@-(  �9 ,*����, *
45 603190010045  &�,��  
8����&(  ���*����� 428 584
46 603190010046  &�,�� ��)
ก�  ?&�)0�&4�( 458 494
47 603190010047  &�,�� ��&��   ,*(��,�� * *
48 603190010048  &�,�� -�:
��  �������
* 503 512
49 603190010049  0��	�
 �J&(  �
&��(ก�, *
50 603190010050  &�,�� :
��0�  0��M����& ' 579 655
51 603190010051  &�'0�&4�(��0  �
&� �J&( 669 584
52 603190010052  &�' ��
�  �?
�4&�ก� * *
53 603190010053  &�,�� )��
��  �,����ก
� * *
54 603190010054  &�,�� &�����'(  �9&����� 383 458
55 603190010055  &�'�0�   ��-*
�
 624
56 603190010056  &�,�� � 
0�  �������9�' 488
57 603190010057  &�'-�:0,@(  0��),��0
��ก@( 443 487
58 603190010058  &�,��  ��&�  &���� 518
59 603190010059  &�,�� 10�8�)  4& �
�� 398 387
60 603190010060  &�,�� 0
)0(�&ก  �
�4
����@N�( 437
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��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

61 603190010061  &�,�� กO�
'�  0��)*
�	P 669
62 603190010062  &�'กO@��  	QR&1ก9 436
63 603190010063  &�,�� �0�����&(   ���&� *
64 603190010064  &�,�� ก
��
'�  )�
 ��'( 473
65 603190010065  &�'-�:0�  �S,�� &
� 503 458
66 603190010066  &�,�� 0����
-�  �2�&��' 422
67 603190010067  &�,�� Mก�)��  ก
�	���� *
68 603190010068  &�,�� ��
@�  )2 ,8�) *
69 603190010069  &�':
�
0�&4(  �)? 
� * 584
70 603190010070  &�'8�' �J&(  �ก
��)&Fก 654 727
71 603190010071  &�'0,*ก�  ��6,��02 , * *
72 603190010072   2�����9�'�����'� ��  	�, ����ก� 488
73 603190010073  &�'&�&�0�J&(  �
�
&�
&���&( 404
74 603190010074  &�'� -�:  ��
'��
��� 458
75 603190010075  &�,�� ��&�
��  ������M� 398 440
76 603190010076  &�,��  
�
��  )�� ��ก� 458
77 603190010077  &�'�&���   �J
��0�ก�� 454
78 603190010078  &�,�� ��
�*��  ��0����
& - �'�4'� 653
79 603190010079  &�'ก�&�-�:  ���� � �J&� *
80 603190010080  &�'-�:&&�(  ��-����?
�'( 594
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���ก����	�
����  ���	ก�


��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

81 603190010081  &�,�� ก
��
0�  ?
����� 503 512
82 603190010082  &�,�� ����)&  ���'&1ก9 423
83 603190010083  &�'-��0�  *���� ��-( 594 476
84 603190010084  &�,�� ����
)�  �������� 443
85 603190010085  &�,�� ���&,�(  ��)�)��, *
86 603190010086  &�,�� -�;�
-:(  ��
�,�) *
87 603190010087  &�'	��-'��  ��
 ��4&�ก�� 428
88 603190010088  &�,�� �� 
���  1�,� � 520
89 603190010089  &�,�� 	��
>���  � �',&�� 443 476
90 603190010090  &�,�� ��)��  �,��� 428 476
91 603190010091  &�,�� &
����   ,�(���	� 500
92 603190010092  &�,�� 	��
���
  '�&9�' 455
93 603190010093  &�'-�: �J
  ��,�����ก 579 513
94 603190010094  &�,�� ก���
0�  �ก@)�	�)�
� 654 799
95 603190010095  &�,�� 4�&'4�-(  &�������,*�� 413
96 603190010096  &�'�������  ���& 
��ก�-( 594 458
97 603190010097  &�,�� �&����  �
&�&� 643
98 603190010098  &�'��
 �J&(  1ก2&�&�& 589
99 603190010099  &�'4��4��)  ���&1'9) 564 566

100 603190010100  &�,�� 	-
4�)&  ���80�
: *
REG:R90-03-16 ( ��',�&�������9�*Fก@� ) 01/08/2560 13:42  �&9� 5/ 16



�������� 3 / 2560

���ก����ก�������������������ก � ��!����"##�$� %���ก&"
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��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

101 603190010101  &�'���
*  ก�&�(0
�'� 548
102 603190010102  &�,�� �&����  O��'4��) *
103 603190010103  &�,�� �)
��  ������&0�&4�( *
104 603190010104  &�'�
� �J&(  � ,4&� 413
105 603190010105  &�'�
&�  	QR&��,��� *
106 603190010106  &�,�� *��ก���&(  T�ก�
�) 518
107 603190010107  &�'ก���:  ��2� ��*����( 533 566
108 603190010108  &�,�� ���� ��-  �&
�0�&( 353 *
109 603190010109  &�'� 
��(  ��, ��'(0�&
� 548
110 603190010110  &�'&&� �  ��'�)�� *
111 603190010111  &�,��  ��-ก�&�(  �F6,���
����0'( 428
112 603190010112  &�'��ก�
�4
K  ���&�0�'���' 390
113 603190010113  &�'ก�&�(  �, &ก
� 
���'( 624 673
114 603190010114  &�,�� ��;����&(  1'9)�0�
**�� * *
115 603190010115  &�,�� **
��  ������9�' 353 422
116 603190010116  &�'��� 
�'(  0�J
��-�ก@) 488 458
117 603190010117  &�,�� �
������&(  ก
��
K��
'��: 594 513
118 603190010118  &�,�� ���&
�  ��1�, 353 369
119 603190010119  &�,�� ก�ก�  0�� ���
K * *
120 603190010120  &�,�� & ���&(  0 ,)��� 458
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���ก����	�
����  ���	ก�


��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

121 603190010121  &�'0
���ก�  � ก��,�&
& 533
122 603190010122  &�'�
� 
��(  ��2����' ��� 
�'( 383 530
123 603190010123  &�,�� �������  ก��-� 428 476
124 603190010124  &�,��  �&
&��(  �&�)
�)�&��� 624 673
125 603190010125  &�,�� ��*
ก���&(  ���
)0,*( 639 709
126 603190010126  &�'&0���&(  ���&��-� 323 487
127 603190010127  &�'�
�����(   �����, 518
128 603190010128  &�,�� �
�����-(   ��ก@���@N�( 488
129 603190010129  &�'-�:0,*(  �'�2��� 518 458
130 603190010130  &�,�� ����&�&�(  1ก9 ก��) 413 *
131 603190010131  &�,�� �����0�   �������' 473 500
132 603190010132  &�'���)�  ก
�
��Uก�� 533 551
133 603190010133  &�,�� ก
��
'�  �&�')���
� 564
134 603190010134  &�,�� 	Q'�
�
  ��&���)���
 428 387
135 603190010135  &�'0,*ก�  0��)��� 654
136 603190010136  &�' ,*( �
&��(  ��9)��,)�ก 428 494
137 603190010137  &�,�� 0
4� ��-  ��&��0�&4( 383 351
138 603190010138  &�,�� &�&�&�  ��&�*
�� 684
139 603190010139  &�'���� 
�'(  &
�
ก
�80���'( 548 440
140 603190010140  &�,�� &
�� ��-  *������' 488 405
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���ก����	�
����  ���	ก�


��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

141 603190010141  &�,�� ���0�  &
4
��,�ก�� 589
142 603190010142  &�' ���  ��
* 
�'���& 564
143 603190010143  &�' 
��'  ก
��
��-M��, * *
144 603190010144  &�'-�: �J
  ���&0�&4�( 503 405
145 603190010145  &�'ก
��
  *���ก� 623
146 603190010146  &�'0,*(80�
:  � ���4&�&�� *
147 603190010147  &�'0�� �J
  �'�2	����* 512
148 603190010148  &�,��  ��-� �  0��)���-(*
�
 *
149 603190010149  &�,�� ��&
��  �����' 503
150 603190010150  &�'0,*(*
�
  �
6)� '��' 579 673
151 603190010151  &�,�� �ก� ���&(  152��' 517
152 603190010152  MissFANG HUI  YU *
153 603190010153  &�,�� 	 �-�  ���0�) * *
154 603190010154  &�,�� ก���
ก�&�(  �
��ก���&( 594 548
155 603190010155  &�,�� ��� &�'(  &
���)0� 368 405
156 603190010156  &�,�� )&�&'�  ��'���ก������ 533
157 603190010157  &�,�� ����&�&�(  &&�
, *
158 603190010158  &�'���
-�:  ����������', 704
159 603190010159  &�,�� ��;����&(  �0<���� *
160 603190010160  &�'���ก�  �ก��6',	���
@:( *
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���ก����	�
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��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

161 603190010161  &�'�-ก�  ?9�'��&�� 398 530
162 603190010162  &�,�� 4)� ��-  ��2&�
) 353
163 603190010163  &�,�� 1�&�
��  ��&��(*�� 428 494
164 603190010164  &�,�� 0���'�  ��,�'<& 277 458
165 603190010165  &�,�� �
��
)�  ���	��,
& 613
166 603190010166  &�,�� )�-;&�  ����&
� 458
167 603190010167  &�,�� 	Q'&��  �F,�)�&�ก�� 669 620
168 603190010168  &�,�� ก)��&ก  ,�)0�ก��, 476
169 603190010169  &�,�� �ก@)*��  ����9 & 622
170 603190010170  &�' ,*4�   ���
@:ก
� 548
171 603190010171  &�'�)4
*  &��& 0�&4( 387
172 603190010172  &�,�� 0
)Mก�  ������6' 548
173 603190010173  &�,�� :
�
0�  �F,4��0�&
� 323
174 603190010174  &�,�� **4�  ���6',��0,*( 579 691
175 603190010175  &�,�� 10� 0���  ��-'�0�กก&� 736
176 603190010176  &�,�� กO�
'���-(  )-��&�� *
177 603190010177  &�'&���  1�2)*�ก�
K�
�4
K 579 691
178 603190010178  &�'����&���  ก��,ก�� 579 458
179 603190010179  &�'��'�&�&�(  �������*&( 669
180 603190010180  &�'��O��  ���
�*�ก�
K 
��&( 639 512
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��������'���������ก �
�(������)*"&+�,���"-�����&�.

��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

181 603190010181  &�,��  
����0�  ������� *
182 603190010182  &�,�� &��ก�  �
����0 *
183 603190010183  &�,�� 	0
���  *�ก'� ,*( 564
184 603190010184  &�,�� ����,�(��ก@(  O�4
*� 579 620
185 603190010185  &�,�� ��@N���-(  4��)ก
� 436
186 603190010186  &�'���*�ก�
K  ��� �&
� 594
187 603190010187  &�' � ���
K  กO@*
�
� ���
K 518 551
188 603190010188  &�'���4
����  ����) *
189 603190010189  &�'�
� �J&(  	�&1�, * *
190 603190010190  &�,�� *��
����&(  1ก9  �J
 476
191 603190010191  &�,�� 4
�����&(  0�&�0��0�&4( 579 673
192 603190010192  &�,��  ��@)&  �'�2	�����
: 533
193 603190010193  &�'����0�&4(  &
')4��) *
194 603190010194  &�'�
�--,�(  �&2��' 443
195 603190010195  &�,�� 	 �'(4
��   ���	��� 428
196 603190010196  &�'�-
&  ����9�) 548 494
197 603190010197  &�,�� � ���&��  �� 	�����
: *
198 603190010198  &�,�� &����)  ��)���� 548 548
199 603190010199  &�' 
���  �)4����&���ก@( 624 584
200 603190010200  &�'&&�(  ����,ก�� 564 494
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��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

201 603190010201  &�'&0��&�(  ก�, �&���8ก� 458 512
202 603190010202  &�,�� ��:��  �
��(� ���
K8�' 488
203 603190010203  &�,�� 	�-����'(  �)��&( 338
204 603190010204  &�,�� 0
���  ���&
0
: ,@( 579
205 603190010205  &�,�� � �����'  ��
'� ,*( 413
206 603190010206  &�,�� *���)�*  &���)���-( 548
207 603190010207  &�':�	ก�-(   (������&(0�&4�( 333
208 603190010208  &�,�� ���&4�   ���
&�&�( 458
209 603190010209  &�,�� *��-'�  0�&(���,*
�	P 635
210 603190010210  &�,�� 0�����  �� ,���, 473
211 603190010211  &�,�� ��)�0�  8M2��<)*
�
),�� 512
212 603190010212  &�,�� �
��ก��  �� &4&���-( 413 422
213 603190010213  &�,�� ���'�  )��>����� ��- 473 440
214 603190010214  &�,�� )-;
��   
�'��) 518
215 603190010215  &�,�� :�&
��  0�J&��2,����,ก�� 323
216 603190010216  &�,�� ��)0�  �ก�'��
��,�2, 564 512
217 603190010217  &�' ������  ����0<�� 488
218 603190010218  &�,�� -�:����  ���)��, 398
219 603190010219  &�,�� 0����  �
�)�
��( 387
220 603190010220  &�,�� �&)(-ก�&�(   ��&( 
)�ก�� 337
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��������'���������ก �
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��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

221 603190010221  &�,��  ��-0�  1�,�� 428 530
222 603190010222  &�,�� �
���  �
,�� *
223 603190010223  &�'��0�  ��
��� ��- 609 584
224 603190010224  &�'-�:0�   
�
'���' 639 673
225 603190010225  &�,�� ��&
��&��(  &
��&���� 398 387
226 603190010226  &�,�� *
�
&��(ก���&(  ��0)��� * *
227 603190010227  &�'-�:ก
��
K  )�*
�
 443 476
228 603190010228  &�'ก
��
0*  �����)��,	̀ก 488
229 603190010229  &�,�� :
�
ก�&�(  ��������&( * *
230 603190010230  &�,�� 	�� �  �ก@�� ��- 436
231 603190010231  &�'&�?)
��  ���������&( 473 458
232 603190010232  &�'0��ก��  ��
��ก �J&ก�� * *
233 603190010233  &�'-�:4��  ��,��')0,@( 615
234 603190010234  &�,�� ก����  ?
�& 
8� 503 530
235 603190010235  &�,�� �)����&(  ��0� � 420
236 603190010236  &�,�� -ก)�    � �J
&�&�( 443
237 603190010237  &�,�� 0
���  4��)�2)�� 247 359
238 603190010238  &�'�
@-�0,*(  >
)0�
ก�&&�( 669
239 603190010239  &�,�� 4&0�  ������ 744 279
240 603190010240  &�'ก
��
&�&�(  *
�
���& 
�
�� 518 494
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��������'���������ก �
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��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

241 603190010241  &�'�)4 ��&(  ��
��
*4&�0,@( 458 405
242 603190010242  &�'4��4��  �	����,��� 517
243 603190010243  &�,�� ��-;
��  ���)����
 307 369
244 603190010244  &�'*��0�  ��' ,*(ก
�
0,@( 684 584
245 603190010245  &�,�� )
����  �2 )��� 413 458
246 603190010246  &�,�� 4
�����&(  ���&��-�,�( *
247 603190010247  &�,�� ก��'ก�  ����')�4
O�4
K 398 440
248 603190010248  &�'4&�*�@:(  �
�4�*�@:( 669
249 603190010249  &�,�� ������ก@-(  0�J
0
���-( 594
250 603190010250  &�,�� ก
��
'�  ��0
,�(1ก * *
251 603190010251  &�'ก
��
0,*(  4
�
	��' �J&( 518 637
252 603190010252  &�' �
*  	:)Oก@(�ก�� 548
253 603190010253  &�,�� ���&
��&��(  ���0�����,��, 454
254 603190010254  &�'�
*��*  *���ก��8�' 398 351
255 603190010255  &�'�4
�)  ��'�'�� 624 548
256 603190010256  &�'ก�0��)  ?
�� �J&( 639
257 603190010257  &�,�� &,&���  ��&�0�&4( 639 637
258 603190010258  &�,�� &��  0,����, * *
259 603190010259  &�'�)�0��  8�'�� 533
260 603190010260  &�,�� ก���&���&(  *����&4)�� 262 458
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��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

261 603190010261  &�'-����  =��ก�'��
 413 458
262 603190010262  &�,�� ��5)�  &��()����)�� 503
263 603190010263  &�'ก�&�(  ��&�
&���&&�( 428 *
264 603190010264  &�,�� �
���'(  0
)0
)�� 500
265 603190010265  &�'0,*(�&�'  �'<&���)-( 488 440
266 603190010266  &�,�� >����&ก  ��2,����,*
���
0'( 530
267 603190010267  &�,��  �& 
���(  ก
�0����� *
268 603190010268  &�'0�J
0,*(  	����&0��-( * *
269 603190010269  &�'0,*(4�  ��-)� 594 458
270 603190010270  &�'ก
��
  ���1ก9 609
271 603190010271  &�,�� ���
&�&�(  ��,�&�') 518 371
272 603190010272  &�'4��)��ก@(  1'9))-;� 488
273 603190010273  &�'���0�  ���*�� *
274 603190010274  &�,�� 0���0�  ก�9'�����, 642
275 603190010275  &�,�� 0�80�
&��(  4&*���� ��- 368 474 *
276 603190010276  &�,�� &�&�(&���  1002 , 503 566
277 603190010277  &�' �0&4(  ก
��
���0'(���
� 609
278 603190010278  &�,�� ���
��  �&���,�)�� 368 405
279 603190010279  &�,�� ��0��-  ก���&0�&4�( *
280 603190010280  &�'10�'( 
*��(  0��)�'& 631
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��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC03 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

281 603190010281  &�,��  ���ก�  ���2��ก�6� 466
282 603190010282  &�'กO���'  ก9�&&�� 440
283 603190010283  &�'��ก�4�  ',0
�
'ก�� 518 458
284 603190010284  &�'กO@-�  �
�)8�' 602
285 603190010285  &�,�� �
����  	�&*
�
 *
286 603190010286  &�'����>���  ���1�& *
287 603190010287  &�'4&�ก�  	�����)'( *
288 603190010288  &�'����0�  M����
� 564
289 603190010289  &�' �
��  ����� 428 369
290 603190010290  &�,�� �����0�  ��9'&� * *
291 603190010291  &�,�� ก�ก)�  ���
��?
�'( 639 574
292 603190010292  &�' ���0�&4�(   ����,ก��0
0�J&( 594 845
293 603190010293  &�,�� 0&
�  &�
&���,ก�� - �'�4'� 488 530
294 603190010294  &�'	����*  1ก9 ��<) 338 405
295 603190010295  &�,�� ���
��  ���� 
���'(ก�� 609 655
296 603190010296  &�'�
�
0�  )9����0�, 639 673
297 603190010297  &�,�� &�
��  ��U�
�ก�� 458
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-;���-&':  * =;>�������, **  =;>������-��/�����=;>(@ก&���

AB��C� * =;>������� (��) 52 6 5 10

AB��C� **  =;>������-��/�����=;>(@ก&��� 0 0 0 0

AB��C��@��;������ (��) 232 21 18 20

0

0

4 12 128

5 24

0 0
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หมายเหตุ : 1.เครื่องหมาย *    ในประกาศผลการทดสอบหมายถึง ผู ท่ีสมัครสอบแต%ไม%ได เข าสอบ 
  2.เครื่องหมาย **   ในประกาศผลการทดสอบหมายถึง ผู เข าสอบท่ีระบายรหัสประจํา 

    ตัวสอบไม%ถูกต อง หรือไม%ระบายรหัส  
 

เกณฑ�คะแนนท่ีใช�ในการย่ืนสัมภาษณ� ครั้งท่ี 3/2560 
ค%าตํ่าสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ%าน) 

ในการทดสอบครั้งที่ 3/2560 คณะ 
อังกฤษ เฉพาะ 1 เฉพาะ 2 เฉพาะ 3 

คณะภาษาและการสื่อสาร     
- สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร (นานาชาติ) 
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป4นภาษานานาชาติ 
(นานาชาติ) 

660 - - 500 

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 550   450 

- สาขาวิชาการส่ือสารและวัฒนธรรมญี่ปุ>น วิชาเฉพาะ 7 ไม%ตํ่ากว%า 500 คะแนน และผลการสอบ   
 วิชาภาษาอังกฤษ 
คณะสถิติประยุกต� การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 
- หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไม%ตํ่ากว%า 950 คะแนน 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรBและระบบสารสนเทศ ท้ังน้ี คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต องไม%ตํ่ากว%า 400 คะแนน 

 วิชาเฉพาะ 1 ต องไม%ตํ่ากว%า 500 คะแนน 
คณะสถิติประยุกต� การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 
- หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสB ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 2 รวมกันไม%ตํ่ากว%า 950 คะแนน 

 ท้ังน้ี คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต องไม%ตํ่ากว%า 400 คะแนน 

 วิชาเฉพาะ 2 ต องไม%ตํ่ากว%า 500 คะแนน 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรB ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไม%ตํ่ากว%า 

- หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1,000 คะแนน ท้ังน้ี คะแนนสอบแต%ละวิชา 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ต องไม%ตํ่ากว%า 400 คะแนน 

- หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยBและองคBการ  

- หลักสูตรภาวะผู นํา การจัดการ และนวัตกรรม  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไม%ตํ่ากว%า 950 คะแนน 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรBการเงิน  

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรBธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจ การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 

 ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9  

 รวมกันไม%ตํ่ากว%า 1,000 คะแนน ท้ังน้ี คะแนนสอบแต%ละวิชา 

 ต องไม%ตํ่ากว%า 450 คะแนน 
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ค%าตํ่าสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ%าน) 

คณะ 
ในการทดสอบครั้งที่ 3/2560 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไม%ตํ่ากว%า 900 คะแนน 

- สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ท้ังน้ี  ไม%กําหนดคะแนนขั้นตํ่าของแต%ละวิชา 

- สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรBการพัฒนา  

คณะนิติศาสตร�  

- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 

 ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 4 รวมกัน 

 ไม%ตํ่ากว%า 900 คะแนน ท้ังน้ี คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต องไม%ตํ่ากว%า 400 คะแนน และวิชาเฉพาะ 4 ต องไม%ตํ่ากว%า 

 450 คะแนน 

คณะนิติศาสตร�  

- หลักสูตรกฎหมายเพื่อการบริหาร การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 

 ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 รวมกัน 

 ไม%ตํ่ากว%า 900 คะแนน ท้ังน้ี คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต องไม%ตํ่ากว%า 400 คะแนน และวิชาเฉพาะ 1 ต องไม%ตํ่ากว%า 

 450 คะแนน 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 

- สาขาวิชานิเทศศาสตรBและนวัตกรรม ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 8 รวมกัน 

 ไม%ตํ่ากว%า 900 คะแนน ท้ังน้ี คะแนนสอบแต%ละวิชา 

 ต องไม%ตํ่ากว%า 400 คะแนน 

คณะการจัดการการท%องเที่ยว การสมัครสอบสัมภาษณBต องมีคะแนนวิชา 

-  สาขาวิชาการจัดการการท%องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 รวมกัน 

 ไม%ตํ่ากว%า 900 คะแนน ท้ังน้ี คะแนนสอบแต%ละวิชา 

 ต องไม%ตํ่ากว%า 400 คะแนน 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไม%ตํ่ากว%า 900 คะแนน 

- สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล อม ท้ังน้ี  ไม%กําหนดคะแนนขั้นตํ่าของแต%ละวิชา 

 
�������� สําหรับผู�ผ%านการคัดเลือกหลักสูตรนิติศาสตร� และหลักสูตรกฏหมายเพ่ือการบริหาร จะต�องเรียน 

วิชาภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขท่ีคณะกําหนด 
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สถาบันกําหนดให ผู ท่ีมีคะแนนผลการสอบข อเขียนท่ียังไม%หมดอายุและได คะแนนผลการสอบ
ตามเกณฑBท่ีกําหนดของแต%ละคณะ ตามตารางข างต น ยื่นสมัครสอบสัมภาษณB ครั้งท่ี 3/2560 ได  โดยให 
กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบสัมภาษณBให ครบถ วน พร อมท้ังแนบใบรับรองผลการสอบด วย (ผู สมัคร
สามารถนําคะแนนท่ีผ%านเกณฑBท่ีกําหนดในการสอบครั้งต%าง ๆ มาใช ร%วมกันได  โดยใบรับรองคะแนนจะต อง   
ยังไม%หมดอายุ และคะแนนผลการสอบจะต องได ตามเกณฑBท่ีกําหนดในการสอบครั้งท่ีประสงคBจะสมัครสอบ
สัมภาษณB) 
 

ผู ท่ีมีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑBคะแนนในตารางด านล%าง สามารถใช     
ผลสอบดังกล%าวแทนใบรับรองผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันในการยื่นสมัครสอบสัมภาษณBได  
สําหรับผู สมัครหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร จะต องได คะแนนตามตารางด านล%างในข อ 2   
 

ตารางคะแนน TOEFL และ IELTS  
เกณฑ�คะแนน  Internet-based Computer-based Paper-based   IELTS 

1. คะแนนท่ีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณB 
(ยกเว นหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร) 

61 173 500 5 

2. คะแนนท่ีได รับการยกเว น 
    การเรียนภาษาอังกฤษและผู สมัคร  
    หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร 

79-89 213 550 6 

4. ผู ท่ีมีคะแนนผลสอบ GMAT 450 คะแนนข้ึนไป สามารถใช ยื่นสมัครสอบสัมภาษณB        
คณะบริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได  

 
ท้ังนี้  ใบคะแนน TOEFL และ GMAT จะต�องมีอายุไม%เกิน 2 ปX นับถึงวันย่ืนสมัครสอบ

สัมภาษณ� (TOEFL แบบ Paper-Based จะต�องเป[นผลสอบท่ีสอบท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� หรือ 
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION) 

 
อนึ่ง  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม%จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมี     

ผู�ผ%านการคัดเลือกหรือข้ึนทะเบียนไม%ถึง 5 คน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป        
 
การย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� สามารถทําได  2 ช%องทาง ดังนี้  
 
1. การสมัครทางอินเทอร�เน็ต 1-6 สิงหาคม  2560 
  ผู�สมัครเข�าเว็บไซต�ของสถาบัน ท่ี  http://entrance.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ศึกษาเกณฑBคะแนนท่ีใช ในการยื่นสอบสัมภาษณB จากตารางข างต น 
1.2 ผู สมัครสอบสัมภาษณB ภาคปกติ ให ปฏิบัติดังนี้ 

1.2.1 เข าสู%ระบบ  
  1.2.2 เลือกรหัสผ%าน / ขอรหัสผ%านใหม% 
  1.2.3 กรอกข อมูลเพ่ือขอรหัสผ%าน  

1.2.4 ต้ังรหัสผ%าน / ยืนยันรหัสผ%าน 
  1.2.5 สมัครสอบ   
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  1.2.6 ประเภทการสมัครสอบ (เลือกการสมัครสอบสัมภาษณB) 
  1.2.7 เลือกคณะและสาขาวิชาท่ีต องการสมัครสอบ 
  1.2.8 ยืนยันการสมัคร  
  1.2.9 พิมพBใบแจ งหนี้ 
 

1.3 แนบหลักฐานการสมัครสอบ (ในหน า 5) ผ%านระบบ (Attach File ใช สกุล .pdf จะง%ายท่ีสุด)      
หรือแนบหลักฐานทาง e-mail ดังนี้ 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตรB   ส%งมาท่ี  entrance@nida.ac.th 

 คณะสถิติประยุกตB 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะภาษาและการสื่อสาร   ส%งมาท่ี  entrance_nida@hotmail.com 
 

 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยB 
 คณะนิติศาสตรB    ส%งมาท่ี  applynida@hotmail.com   
 คณะการจัดการการท%องเท่ียว 
 คณะนิเทศศาสตรBและนวัตกรรมการจัดการ 

  
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล อม  ส%งมาท่ี  register.nida@gmail.com   
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล อม  

 
จะต องแนบหลักฐานภายในวันท่ี 6 สิงหาคม  2560 มิฉะนั้น สถาบันจะไม%ประกาศรายชื่อ        

ผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณB ไม%คืนเงินค%าสมัคร และไม%มีสิทธิ์เข าสอบ ไม%ว%ากรณีใดๆ 
1.4 บันทึกข อมูลผู สมัครสอบและตรวจสอบข อมูลให ถูกต องครบถ วนก%อนยืนยันการสมัคร 
1.5 พิมพ�ใบแจ�งยอดการชําระเงินค%าสมัครสอบและไปชําระเงินภายในวันท่ี 6 สิงหาคม  2560    

(หากชําระเงินหลังวันท่ี 6 สิงหาคม  2560 ทางสถาบันจะไม%ดําเนินการสมัครให�และไม%คืนเงินค%าสมัคร       
ไม%ว%าจะกรณีใดๆ)   

ท่ี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ  
                   ค%าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
                               ค%าสมัครสอบ   200 บาท / สาขาวิชา 
                               ค%าธรรมเนียมผ%านธนาคาร     20 บาท / ครั้ง 

1.6 เม่ือชําระเงินค%าสมัครไปแล�วไม%สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก�ไขวิชาท่ีสมัครแล�วได� หากต องการ
สมัครสอบสัมภาษณBคณะ/หลักสูตรเพ่ิมต องทําซํ้าตามข้ันตอน ข อ 1.2 (1.2.2-1.2.9) จนถึงข อ 1.5 

1.7 การสมัครสอบจะสมบูรณB เม่ือสถาบันได ตรวจสอบข อมูลเอกสาร และข อมูลการชําระเงินค%าสมัคร
สอบจากธนาคารถูกต องครบถ วนตามใบแจ งยอดการชําระเงิน และตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว  
ท้ังนี้ ผู สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงินผ%านธนาคาร 2 วันทําการได ท่ี 
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข อมูลผู สมัคร  

 ในกรณีท่ีผู สมัครไม%พบข อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต%อเจ าหน าท่ีกองบริการการศึกษาพร อมส%งสําเนา     
ใบแจ งยอดการชําระเงินท่ีชําระเงินแล วไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพทB : 0-2727-3370-72   
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โทรสาร (Fax) : 0-2374-1546  
2. การสมัครด�วยตนเอง  7-11 สิงหาคม  2560 

ติดต%อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ท่ี กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศBประพันธB ชั้น 3 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรB และชําระค%าสมัครสอบสาขาวิชาละ 200 บาทท่ีกองคลังและพัสดุ พร อมรับ
ใบเสร็จรับเงินค%าสมัครสอบ ระหว%างวันท่ี 7-11 สิงหาคม  2560 เวลา 8.30 -12.00 น. และเวลา 13.00 - 
16.30 น. 
 

** คําเตือนท่ีผู�สมัครต�องทราบ ** 
 ผู�สมัครต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว%ามีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว%าผู�สมัครใด มีคุณสมบัติไม%ถูกต�อง
ครบถ�วนตามประกาศท่ีกําหนดไว� ถือว%าผู�นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม%มีสิทธิได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เข�า
ศึกษาและหากชําระเงินค%าสมัครแล�ว จะไม%คืนเงินค%าสมัครให�ไม%ว%ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
หลักฐานการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 

1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอรBมของสถาบันท่ีกองบริการการศึกษา (กรณีสมัครด วยตนเอง) 
2. ใบรับรองผลการทดสอบ (จะต องยังไม%หมดอายุนับถึงวันยื่นใบสมัคร) 2 วิชา ตามท่ีคณะระบุ 

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะ 1 2 3 4 7 8 และ 9 ขอรับได ท่ีเคานBเตอรBรับสมัคร กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงษBประพันธB ชั้น 3 
(ในกรณีสมัครออนไลนB จะต องส%งใบคะแนนท้ัง 2 วิชา ทาง e-mail ตามท่ีระบุในข อ 1.3)   

3. สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงผลการศึกษาครบถ วน      
ท้ัง 4 ปq หรือครบถ วนตามหลักสูตรปริญญาตรี อย%างละ 1 ชุด (กรณีสําเร็จการศึกษา) 

สําหรับผู ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต%อเนื่อง 2 ปq จะต องแนบใบแสดงผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท%าด วย 

4. หนังสือรับรองการเป4นนักศึกษาภาคสุดท ายของหลักสูตรปริญญาตรี พร อม Transcript อย%างละ  
1 ชุด  

อนึ่ง  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องสําเร็จการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัยจะต�องอนุมัติ
ปริญญาก%อนวันเปpดภาคการศึกษา หากสําเร็จการศึกษาหลังจากเปpดภาค จะถือว%าโมฆะและไม%มี
สิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป[นนักศึกษา 

5. รูปถ%ายขนาด 1 นิ้ว  1 รูป 
6. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม%ตรงกับหลักฐาน 
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 
8. ใบประเมินผู สมัครสอบสัมภาษณB (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ ในกรณีสมัครออนไลนB ใบประเมินจะอยู%ท่ี

หน าสุดท ายของการดาวนBโหลด ใบสมัคร) 
 

กรณีผู จบปริญญาตรีต%างประเทศ จะต องดําเนินการดังนี้ 
�. จะต องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑBมาตรฐานหลักสูตรของ 

สกอ. (เฉพาะผู สําเร็จการศึกษาจากต%างประเทศ)  โดยติดต%อขอได ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

�. จะต องมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู สําเร็จการศึกษาจาก
ต%างประเทศ) โดยให สถานศึกษาส%งหนังสือรับรองดังกล%าวโดยตรงท่ี  
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Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration,   
118 Serithai Road, Klong Chan,  

Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  

Facsimile : (662) 377-7477  
ท้ังนี้ เอกสารตามข อ 1 และ 2 สถาบันอนุโลมให ส%งได ถึงวันเป{ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว%าเอกสาร         

ไม%ครบถ วนและหากได รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข าศึกษาในสถาบัน 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ� 
 วันท่ีสมัครทางเว็บไซต� 

และชําระเงินภายในกําหนดเท%านั้น 
วันท่ีสมัครด�วยตนเอง 

ครั้งท่ี 3/2560 1-6 สิงหาคม  2560 
7-11 สิงหาคม  

2560 

 
ค.  กําหนดการประกาศรายช่ือและสถานท่ีสอบ   
 
 คณะรัฐประศาสนศาสตรB  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://gspa.nida.ac.th 
     โทร. 02-727-3919  16 สิงหาคม  2560 

คณะบริหารธุรกิจ  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/ 
     โทร. 02-727-3936  18 สิงหาคม  2560 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://econ.nida.ac.th/ 

     โทร. 02-727-3176  18 สิงหาคม  2560 
 คณะสถิติประยุกตB  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://as.nida.ac.th/   
     โทร. 02-727-3040  17 สิงหาคม  2560 
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล อม สมัครสอบและชําระเงินตามกําหนด และรับวันเวลาสอบสัมภาษณB 
     ท่ี คณะพัฒนาสังคมฯ     อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 
     โทร. 02-727-3116 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล อม ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://gseda.nida.ac.th/th/  
     โทร. 02-727-3291  18 สิงหาคม  2560 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยB ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://hrd.nida.ac.th 

โทร. 02-727-3490  16 สิงหาคม  2560 
คณะภาษาและการสื่อสาร  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://lc.nida.ac.th/  
    โทร. 02-727-3141  17 สิงหาคม  2560 
คณะนิติศาสตรB   ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://law.nida.ac.th 

โทร. 02-727-3662  18 สิงหาคม  2560 
 

คณะการจัดการการท%องเท่ียว ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://nits.nida.ac.th  
     โทร. 02-727-3672  18 สิงหาคม  2560 
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คณะนิเทศศาสตรBและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://gscm.nida.ac.th  
 การจัดการ   โทร. 02-727-3758  18 สิงหาคม  2560 

 
หมายเหตุ : ผู�ผ%านการคัดเลือกจะต�องสําเร็จการศึกษาก%อนวันเปpดภาคการศึกษา 
 
ง.  ประกาศผลการคัดเลือก 
      สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ในวันท่ี 18 กันยายน  2560 

 

ในการพิจารณาคัดเลือกผู สมัครสอบสัมภาษณBของแต%ละคณะ นอกจากผลการทดสอบตามท่ีสถาบัน
กําหนดแล ว คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณBของคณะอาจจะนําผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณBมา
พิจารณาด วยก็ได  นอกจากนี้ จํานวนท่ีสถาบันจะรับเข าเป4นนักศึกษาสามัญยังข้ึนอยู%กับความสามารถท่ีแต%ละคณะ
จะรับได  การท่ีผู หนึ่งผู ใดได รับใบรับรองผลการทดสอบครบถ วนทุกวิชา ตามท่ีสถาบันกําหนด มิได หมายความว%า   
ผู นั้นจะต องได รับการคัดเลือกให เข าสอบสัมภาษณB และเข าศึกษาในสถาบัน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล%าว 
อยู%ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณBของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ท้ังนี้    
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให�ถือเป[นท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให ผู สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตาม
กระบวนการคัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณBอย%างเคร%งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให ผู สมัคร
ติดตามสอบถามรายละเอียด ได ท่ีคณะโดยตรงต%อไป 
หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค%าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร   

ท่ีจะทําการเป{ดสอน โดยมิต องแจ งให ทราบล%วงหน า ท้ังนี้ ให เป4นไปตามประกาศสถาบัน 

 

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        31    กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

เกษมศานตB  โชติชาครพันธุB 
       (รองศาสตราจารยB ดร.เกษมศานตB  โชติชาครพันธุB) 

รองอธิการบดีฝ>ายวางแผน 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ>ายวิชาการ 
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