1010/2565
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ)
ครั้งที่ 4/2565
----------------------สถาบั นบัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร เปดรับสมัครสอบสัมภาษณ เพื่ อคัดเลือกเข!าศึกษาต# อ
ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ) รายละเอียดดังต#อไปนี้
1. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
วันที่
ระยะเวลารับสมัคร
บัดนี้ – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันสอบคัดเลือก
18 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันขึ้นทะเบียน
22 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันชําระเงินค#าขึ้นทะเบียน
22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันเปดภาคการศึกษา ภาค 2/2565
9 มกราคม พ.ศ. 2566
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให!ติดตามประกาศของสถาบันต#อไป
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
- คุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาต7อ
2.1 เปDนผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปDนผู!ที่กําลังศึกษาอยู#ในปGสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน (จะต!องสําเร็จการศึกษาก#อนวันเปดภาค)
- คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
2.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรหรือเทียบเท#า
2.3 สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒ นธรรม และภาษาญี่ ปุJ น จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ ปุJน ในระดั บ
ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุJนไม#ต่ํา
กว#าระดับ N3

-2 3. เอกสารการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
3.1 ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด ดาวนโหลดได!ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
3.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ!วน จํานวน 1 ฉบับ
(สําหรับผู!ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต#อเนื่อง 2 ปG จะต!องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท#าด!วย)
3.3 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ) จํานวน 1 ฉบับ
3.4 รูปถ#ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3.5 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม#ตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
3.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.7 ใบประเมินผู!สมัครสอบสัมภาษณ (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ) จํานวน 2 ฉบับ
กรณีผูจบปริญญาตรีต7างประเทศ จะตองดําเนินการดังนี้
3.8 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยติ ด ต# อขอได! ที่ สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผล
อุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
3.9 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู!สําเร็จการศึกษาจาก
ต#างประเทศ) โดยให!สถานศึกษาส#งหนังสือรับรองดังกล#าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
หมายเหตุ : 1. เอกสารตามข! อ 3.8 และ 3.9 สถาบั น อนุ โลมให! ส# ง ได! ถึ ง วั น เปดภาคการศึ ก ษา มิ ฉ ะนั้ น
จะถือว#าเอกสาร ไม#ครบถ!วนและหากได!รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข!าศึกษาในสถาบัน
2. ผู!ผ#านการคัดเลือกจะต!องสําเร็จการศึกษาก#อนวันเปดภาคการศึกษา
3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม#จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู!
ผ#านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม#ถึงเกณฑขั้นต่ําในการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยอาจจัดให!มีการเรียนการสอน
ในภาคถัดไป
4. สถาบัน สงวนสิทธิ์ในการปรับ เปลี่ย นกําหนดการรับนั กศึกษา/อั ตราค# าธรรมเนียมการศึ กษา
หลักสูตร ที่จะทําการเปดสอน โดยมิต!องแจ!งให!ทราบล#วงหน!า ทั้งนี้ ให!เปDนไปตามประกาศสถาบัน

-3 5. ผู!สมัครต!องตรวจสอบและรับรองว#าตนเองมีคุณสมบัติครบถ!วนถูกต!องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู!สมัคร โดยไม#คํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว#าคุณสมบัติของผู!สมัครไม#เปDนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน
จะถือว#าขาดคุณสมบัติ และจะไม#มีสิทธิได!รับการพิจารณาคัดเลือกให!เข!าศึกษาและหากชําระเงินค#าสมัครแล!ว จะไม#
คืนเงินค#าสมัครให!ไม#ว#ากรณีใด ๆ และแม!ว#าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล!ว ให!ถือว#าผลการคัดเลือกของ
ผู!สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล#าวเปDนโมฆะ และไม#มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปDนนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเปDนนักศึกษา
แล!ว จะต!องหมดสภาพการเปDนนักศึกษาของสถาบัน
การยกเวนคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)
สถาบัน ฯ มีมติให!ยกเว!นการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษในการยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ ภาคปกติ กรณียื่น
คะแนนสอบสั ม ภาษณ ครั้ ง ที่ 4/2565 โดยผู! ผ# า นการคั ด เลื อ กจะต! อ งสอบวิ ช าภาษาอั งกฤษ (NIDA TEAP)
เมื่อสถาบันเปดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เพื่อใช!เปDนเกณฑ
วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ
ของสถาบัน
หมายเหตุ : 1. ผู!มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 660 คะแนนขึ้นไป จะได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. ผู!ที่มีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑคะแนนในตารางด!านล#าง สามารถใช!ผล
สอบดังกล#าวยกเว!นการเรียนภาษาอังกฤษได!
ตารางคะแนน TOEFL และ IELTS
เกณฑคะแนน

Internet-based

Computer-based

Paper-based

IELTS

79-80

213

550

6

คะแนนที่ได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ
4. เกณฑคะแนนยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะรัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน

คุณสมบัติ/การคัดเลือก
1. ผู!สมัครจะต!องเสนอจดหมายแนะนําตัวที่เขียนขึ้นเพื่อแสดง
ความตั้ งใจในการศึ ก ษาและอธิ บ ายเหตุ ผ ล (Statement of
Purpose) จํานวนไม#เกิน 1 หน!า เปDนไฟล .pdf โดยส#งอย#างช!า
ภายในวันที่มีการสอบสัมภาษณ
2. การสอบสัมภาษณ

-4 คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสจิกส (หลักสูตรภาษาไทย)
- สาขาวิชาการวิเคราะหข!อมูลและวิทยาการข!อมูล
- สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุJน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาวะผู!นํา การจัดการ และนวัตกรรม

คุณสมบัติ/การคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ

1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ํา 2.00 ขึ้นไป
2. การสอบสัมภาษณ

การสอบสัมภาษณ

การสอบสัมภาษณ

การสอบสัมภาษณ

1. ผู! ส มั ค รจะต! อ งเสนอผลงาน (Portfolio) เปD น ไฟ ล .pdf
ต#อ คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิ จ ารณาจากเกณฑที่
สําคัญต#าง ๆ เช#น
- ความรู! และความสามารถ ประสบการณทางด!าน HROD หรือ
ที่เกี่ยวข!อง พร!อมเอกสารหลักฐาน/ตัวอย#างผลงาน
- ความรู! และความสามารถในด! า นการพั ฒ นาตนเอง พร! อ ม
เอกสารหลักฐาน/ตัวอย#างผลงาน
- ระบุ กิจ กรรมจิต อาสาที่ เคยเข!าร#วม พร!อมเอกสารหลั กฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
2. การสอบสัมภาษณ

-5 คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

คุณสมบัติ/การคัดเลือก
การสอบข!อเขียนและการสอบสัมภาษณ
1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ํา 2.00 ขึ้นไป
2. การสอบสัมภาษณ

คณะการจัดการการท7องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท#องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด!วยการวิเคราะหข!อมูล

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม

- สาขาวิชาศาสตรและการจัดการความยั่งยืน

1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ํา 2.00 ขึ้นไป
2. การสอบสัมภาษณ

1. ผู! ส มั ค รจะต! อ งเสนอผลงาน (Portfolio) เปD น ไฟล .pdf
ต#อคณะกรรมการ โดยส#งอย#างช!าภายในวันที่มีการสอบสัมภาษณ
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑที่สําคัญต#าง ๆ ดังนี้
- ระบุ ความสามารถพิเศษด!านดิ จิทัล พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
- ระบุ ค วามโดดเด# น ด! า นการเรี ย น พร! อ มเอกสารหลั ก ฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
- ระบุ กิจ กรรมจิต อาสาที่ เคยเข!าร#วม พร!อมเอกสารหลั กฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
2. การสอบสัมภาษณ

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาทางสิ่งแวดล!อม
หรือที่เกี่ยวข!อง
2. กรณี ผู!ส มั ครสํ าเร็จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีส าขาวิช าอื่ น
ให! แ นบเอกสารแสดงจุด มุ# งหมายในการศึ ก ษา (Statement of
Purpose) ความยาวไม# เกิ น 1 หน! า หรื อ เอกสารแฟy ม สะสม
ผลงาน (Portfolio) ที่ เกี่ ย วข! อ ง เปD น ไฟล .pdf โดยส# ง อย# า งช! า
ภายในวันที่มีการสอบสัมภาษณ
3. การสอบสัมภาษณ
1. กรณี ผู!ส มั ครสํ าเร็จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีส าขาวิช าอื่ น
ให! แ นบเอกสารแสดงจุด มุ# งหมายในการศึ ก ษา (Statement of
Purpose) ความยาวไม# เกิ น 1 หน! า หรื อ เอกสารแฟy ม สะสม
ผลงาน (Portfolio) ที่ เกี่ ย วข! อ ง เปD น ไฟล .pdf โดยส# ง อย# า งช! า
ภายในวันที่มีการสอบสัมภาษณ
2. การสอบสัมภาษณ
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5.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)
ผู!สมัครสอบสัมภาษณ ภาคปกติ ให!ปฏิบัติดังนี้
5.1.1 เข!าเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th
5.1.2 กรอก User Name (เลขบัตรประชาชน) และ Password
5.1.3 เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท
5.1.4 เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ต!องการ
5.1.5 บันทึกข!อมูลผู!สมัคร
5.1.6 ยืนยันการสมัคร
5.1.7 พิมพใบแจ!งหนี้
5.1.8 ชําระเงินค#าสมัคร ภายในวันสุดท!ายของการสมัคร ที่
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
2) เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
3) Internet Banking
4) บัตรเครดิต ศึกษารายละเอียดคู#มือระบบชําระเงินออนไลนรูปแบบเครดิตการด
เพิ่มเติมที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
5.1.9 แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได!ที่
1) เว็บไซตรับสมัคร (Attach File ใช!ไฟลสกุล .pdf)
2) แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช!ไฟลสกุล .pdf) ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร

ส#งมาที่

applynida-s@nida.ac.th

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม
คณะบริหารธุรกิจ

ส#งมาที่

entrance@nida.ac.th

ส#งมาที่

applynida-t@nida.ac.th

ส#งมาที่

applynida-w@nida.ac.th

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะการจัดการการท#องเที่ยว
คณะภาษาและการสื่อสาร

ค7าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา
ค7าธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเป_นไปตามแต7ละช7องทางเรียกเก็บ
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หมายเหตุ :

1. เมื่อชําระเงินค#าสมัครแล!ว สถาบันฯ จะไม#คืนเงินให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม#คืนให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถ!าผู!สมัครไม#ส#งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว#าคุณสมบัติไม#
ครบถ!วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม#ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันได!รับ เอกสารประกอบการสมัคร และการชําระเงินค#า
สมัครสอบ ครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว! ทั้งนี้ ผู!สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการได!ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร ในกรณี ที่ผู!สมัครไม#พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต#อเจ!าหน!าที่ กองบริการการศึกษา
พร!อมส#งสําเนาใบแจ!งยอดการชําระเงินที่ชําระเงินแล!วไปที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท : 0-2727-3370-73
6. กําหนดการต7างๆ
6.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ผ#านเว็บไซตคณะ ดังนี้)
ที่ http://gspa.nida.ac.th

โทร. 083-011-8990
Line : nampiriya
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th โทร. 082-790-1946
ที่ http://econ.nida.ac.th
โทร. 082-790-1947

คณะสถิติประยุกต
ที่ http://as.nida.ac.th/
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร ที่ http://ssed.nida.ac.th/th/
การบริหาร
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่ http://hrd.nida.ac.th
คณะภาษาและการสื่อสาร
ที่ http://lc.nida.ac.th/
คณะนิติศาสตร
ที่ http://law.nida.ac.th
คณะการจัดการการท#องเที่ยว ที่ http://nits.nida.ac.th
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม ที่ http://gscm.nida.ac.th
การจัดการ
6.2 ประกาศผลการคัดเลือก

โทร. 094-929-1944
โทร. 087-014-5895
โทร. 082-782-9352
โทร. 086-305-8774
โทร. 087-826-8591
และ 061-7756026
โทร. 088-022-6789
โทร. 097-026-4131
โทร. 087-812-2006

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces
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ในการพิจารณาคัดเลือกผู!สมัครสอบสัมภาษณของแต#ละคณะ นอกจากผลการทดสอบตามที่สถาบัน
กําหนดแล!ว คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของคณะอาจจะนําผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณมา
พิจารณาด!วยก็ได! นอกจากนี้ จํานวนที่สถาบันจะรับเข!าเปDนนักศึกษาสามัญยังขึ้นอยู#กับความสามารถที่แต#ละคณะ
จะรับได! การที่ผู!หนึ่งผู!ใดได!รับใบรับรองผลการทดสอบครบถ!วนทุกวิชา ตามที่สถาบันกําหนด มิได!หมายความว#า
ผู!นั้นจะต!องได!รับการคัดเลือกให!เข!าสอบสัมภาษณ และเข!าศึกษาในสถาบัน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล#าว
อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการใหถื อเป_ น ที่ สุด ฉะนั้ น จึงขอให! ผู! ส มั ครสนใจติ ด ตามและปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการ
คัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณอย#างเคร#งครัด สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ ขอให!ผู!สมัครติดตามสอบถาม
รายละเอียด ได!ที่คณะโดยตรงต#อไป
8. การคุมครองขอมูลส7วนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช! และเปดเผยข!อมูลส#วนบุคคลของผู!ได!รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเปDนนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหน!าที่และอํานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. ติดต7อสอบถามขอมูลการรับสมัคร
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โทรศัพท : 02-727-3370 – 73
Line Official :

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝJายวิชาการและกิจการนานาชาติ

