(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคปกติ กรณีทุนส-งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3
ประจําภาค 2 ป3การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
--------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส,งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจําภาค
2 ป2การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 นั้น
บั ด นี้ สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตรไดพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเรี ย บรอยแลว จึ งขอประกาศ
รายชื่อผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาเป<นนักศึกษาสามัญ ดังต,อไปนี้

ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ธนภรณ กลิ่นฟุAง
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายสิรวิชญ วิริยะปBญญากร
3.
นายอนันตชัย ลามี

2.

น.ส.วีนัส เวลาดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.กวินธิดา อิ่มเกตุ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ชาลิสา ถิรพร
3.
นายณัฐพล สุนทรโชติ

2.

น.ส.พิมพพิสุทธิ์ พันธุสุข

-๒สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.เพชรดา ปรารถนาผาติสุข
3.
น.ส.พิมพนิภา ทวีธนวิริยา

2.
4.

นายชาคร ดวงแปAน
น.ส.ศันสนีย ศรีภิญโญ

คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล
สาขาวิชาเอกวิทยาการขอมูล
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายกนธี รวีสุวรรณ

2.

นายพีรวิชญ จันทรวาววาม

สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายตุลา บินล,าเตEะ

2.

นายธัชพล ศักดิ์ประศาสน

คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ฉัตรทิพย จันทรโชตะ
คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.อภิสรา โกฏิกุล

2.

น.ส.ณัฐณิชา ผัดดี

คณะการจัดการการท-องเที่ยว
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ฐิตาพร วงษเล็ก

2.

น.ส.พรรณพัสสา ชุ,มเย็น

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ภัทราวดี หงษเอก
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ภัทราวรรณ ชัยตั้งจิต

2.

น.ส.สรินทรพรรณ ปวเรศวงศ

-๓-

ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายอภิวัฒน รุ,งสาคร
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.อัญชิสา เชาวนปรีชา

2.

น.ส.ชญานิษฐ ว,องวรานนท

2.

น.ส.สาธิตา อ,างทอง

คณะบริหารธุรกิจ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายธนวัฒน ถวิลพุทธิกุล
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ปJยวลี อํานวยวิบูลยผล
3.
น.ส.ทัตพร สัจจาพิทักษ

2.

นายกันตพัฒน นากะพันธ

2.
4.

นายณัฐวัตร สกุลชัยศิลาฤทธิ์
นายพฤทธิ์ พันธุมิตร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.จิราพร ปานพรม
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.รักษคณา ภูสีเขียว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายกิตติวัฒน สุวรรณลี
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.นิรมล ตั้งตระกาลกูล

2.

นายภูเบศ ตรีราภี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายธนวัฒน คงสุวรรณ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ปJโยรส เทียมเมฆ

2.

น.ส.สิริพร เนื่องจํานงค

-๔คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล
สาขาวิชาเอกวิทยาการขอมูล
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายภัทรธร บุญยะวาหะ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายกิตติพัฒน กิจสวัสดิ์
3.
นายธนภัทร อยู,นุช
สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.บุษบงก คชินทรโรจน
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ภัฐชญา สิทธิสร

2.

น.ส.ทิพากร กิจรุ,งโรจนเจริญ

2.

นายธนิสรณ คาผลดี

2.

น.ส.สิริกานต สุวรรณเลิศล้ํา

2.

น.ส.สุชานันท บุญเรือง

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล#อม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ศศินิภา อุทัยสอาด
3.
นายธนุ ไปอาสา

2.
4.

น.ส.ธัชมาศ สุเวส
น.ส.รัชนี มังกร

คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายวรพงษ กวีวัฒน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายธนภัทร อนันตทรัพย

2.

น.ส.สุริยา แสงปรั่ง

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป<นภาษานานาชาติ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.มุมตัช เชตเตอรโมฮามัด

-๕คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการมหาบัณฑิต
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.อณัสษร ฤกษอุดม
คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.รังรอง ดาราพงษ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.หฤทัย ศิริสาธิตกิจ

2.

น.ส.ธัชยา ไหมพรหม

คณะการจัดการการท-องเที่ยว
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายกรัณย วรวิทยวรรณ
3.
นายบัญญา สังขประมุท
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.เหมือนฝBน ภุมรินทร

2.

น.ส.นริศรา ไชยชนะ

2.

น.ส.หัทยา ปรีชา

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายชัยวัฒน ม,วงทอง
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ลลิดา วาระเพียง
3.
น.ส.พฤกษรวี ถาวรนันท

2.
4.

นายถิรวัฒน วรรณพฤกษ
น.ส.พิชญา ยอดแสง

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ลลิตา มหากลั่น

2.

นายโชคชัย สมนึก

ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ศิรินีย เที่ยงแท

-๖คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการมหาบัณฑิต
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.อิสรีย สุขวิสิทธิ์
คณะการจัดการการท-องเที่ยว
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.สุธินี แปงคํา
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ศิรดา ศิลปาภิสันทน
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ญาณกวี เป2Nยมสุคนธ

2.

น.ส.อัจฉริยา ชัยวงค

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายณัชพล สุจริต

2.

น.ส.ณัฐจิตรา ดวงอินทร

หมายถึง
ผู#ที่ได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการ
อ-านภาษาอังกฤษสํา หรับบัณฑิต ศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทัก ษะภาษาอั งกฤษแบบบูรณาการ
ด#วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต- 660 ขึ้นไป ยกเว#นผู#ผ-านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาอาชีพ ไม-ต#องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานทั้ง 2 วิชา
ผู#ผ-านการคัดเลือกทุกคนจะต#องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ-าน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ยกเว#นผู#ที่มี
ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต- 660 ขึ้นไป ที่ยังไม-หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
ที่สอบมาแล#วไม-เกิน 2 ป3 โดยมีเกณฑคะแนนดังต-อไปนี้
เกณฑคะแนน
คะแนนที่ไดรับการยกเวนการเรียน
ภาษาอังกฤษ

Internet-based Computer-based Paper-based
79-80

213

550

IELTS
6

อนึ่ง ผู#ผ-านการคัดเลือกโดยไม-ได#รับทุน จะต#องชําระค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน ตามข#อ ข.
(หน#าที่ 11) อัตราค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน

-๗ก. การขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน
สถาบันกําหนดใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเป<นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งที่ 3/2561 ขึ้นทะเบียนและ
ลงทะเบียน ในภาค 2 ป2การศึกษา 2561 ดังนี้
รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
24 – 27 กันยายน 2561
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
ชําระเงินค,าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
24 – 28 กันยายน 2561
อนึ่ง นักศึกษานําแบบฟอรมใบแจ#งยอดการชําระเงินค-าลงทะเบียนที่พิมพออกจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสด (ในเวลาทําการ) ณ จุดชําระเงินต-างๆ ดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
5. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ หากไม-มารายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว-าสละสิทธิ์
การเป$นนักศึกษาของสถาบัน
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม- ภาคปกติ
1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้
1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณที่ระบุวันที่สําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท,า จํานวน 2 ชุด พรอมฉบับจริง
1.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด พรอมฉบับจริง
1.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
(กรณีใชคําหนาชื่อเป<นยศ ทหาร/ตํารวจ เพิ่มสําเนาบัตรขาราชการพรอมคําสั่งแต,งตั้งยศ
จํานวน 2 ชุด)
1.5 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด
1.6 รูปถ,ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม,สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ,าย
มาแลวไม,เกิน 6 เดือน
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแลว ซึ่งชื่อสกุล
ไม,ตรงกับหลักฐานที่สําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ชุด
1.8 ในกรณี ผู ที่ ทํ า งานแลวจะตองส, ง หลั ก ฐานการไดรั บ อนุ มั ติ ใ หลาศึ ก ษาต, อ เต็ ม เวลา
จากตนสังกัดดวย
1.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผูผ,านการคัดเลือกที่เป<นชาวต,างชาติ)
สําหรับผูผ,านการคัดเลือกที่ยังอยู,ระหว,างกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป2สุดทายหรือยังไม,สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ใหใชสําเนาหนังสือรับรองความเป<นนักศึกษาและสําเนาแสดงผลการศึกษาที่ระบุผล
การศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปBจจุบันยื่นแทนเอกสารขอ 1.1 และ 1.2

-๘สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต-างประเทศจะต#องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษา โดยติ ด ต, อขอไดที่ สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ กษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. หนังสือรับรองการสํ าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาส, งหนังสือรับรองดังกล,า ว
โดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fascimile : (662) 377-7477
สถาบันอนุโลมใหส,งเอกสารในขอ 1.1 และ 1.2 ภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปJดภาคการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว,าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม,ครบถวนและอาจหมดสภาพการเป<นนักศึกษา
ของสถาบัน
* เอกสารถ,ายสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ
อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามขอ 1.1 และ 1.2
โดยไม,คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว,าคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกล,าว ไม,ถูกตองตรงกับขอเท็จจริง
ของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไม,ไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันจะถือว,าขาดคุณสมบัติจากการเป<นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา
สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู# ส มั ค รโดยไม- คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลา
หากตรวจสอบภายหลังพบว-า คุณสมบัติของผู#สมัครไม-เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว-าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว-าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว-าผลการคัดเลือกของผู#สมัครที่
ขาดคุณสมบัติดังกล-าวเป$นโมฆะ และไม-มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว
จะถือว-าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน
สําหรับนั กศึ กษาที ยังไม่ได้รับหลักฐานการอนุ มตั ิ ปริ ญ ญาจากมหาวิทยาลัย สถาบันอนุ โลม
ให้ใ ช้หลักฐานการศึ กษาที คาดว่ าจะจบ หรื อรอสภาอนุ มัติแ ทนก่ อนได้ และจะต้องนํ าหลัก ฐาน
การสําเร็ จ การศึ ก ษา ซึ งได้รับ อนุ มัติจ ากสภามหาวิ ท ยาลัย เรี ย บร้อยแล้ว โดยต้องสําเร็ จ การศึ ก ษา
ก่อนวันเปิ ดภาคการศึ กษาตามปฏิ ทินการศึ กษา ภาคนั3 นๆ มามอบให้เจ้าหน้าที กองบริการการศึ กษา
ภายใน 6 สัป ดาห์ นั บ จากวันเปิ ดภาคการศึ ก ษานั3 น ๆ หากไม่ ส าํ เร็ จการศึ กษาตามวัน ที กําหนด
และไม่นาํ หลักฐานดังกล่าวมามอบให้ตามกําหนดจะถือว่าหมดสภาพการเป็ นนักศึกษา โดยสถาบัน
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทีได้ชาํ ระไว้แล้ว

-๙2. นํ า หลั กฐานตามขอ 1 มารายงานตั ว ที่ กลุ, มงานทะเบี ย นและประมวลผลการศึ กษา กองบริ การ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 4 ระหว,างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2561 ตั้งแต-เวลา 08.30 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว#นวันหยุดราชการ) เพื่อรับรหัสผูใช (USER NAME) และ
รหั ส ผ, า น (PASSWORD) สํ า หรั บ Login เขาระบบเพื่ อ บั น ทึ ก ประวั ติ แ ละลงทะเบี ย นผ, า นทางอิ น เทอรเน็ ต
ที่ http://reg.nida.ac.th พรอมรั บ ขั้ น ตอนการขึ้ น ทะเบี ย น ลงทะเบี ย นและคู, มื อ การใชระบบทะเบี ย น
ผ,านอินเทอรเน็ต
กรณี ที่ ผู ผ, า นการคั ด เลื อ กไม, ส ามารถรั บ เอกสารดวยตนเอง อาจมอบหมายใหผู อื่ น มารั บ แทนได
โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
ในการขึ้น ทะเบี ยนนั กศึกษา นั กศึกษาจะตองกรอกขอมู ลในแบบฟอรมทําบัต รประจําตั วนักศึกษา
เพื่อมีบัตรในการใชบริการต,างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เป< น ผู ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว นั กศึ กษา-บี เ ฟJ ส ต สมารท โดยธนาคารกํ า หนดวั น รั บ บั ต รประจํ า ตั ว
นักศึกษา พรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยของธนาคารใหทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาตอง
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเปJ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากและระเบี ย บการใชบั ต รบี เ ฟJ ส ต สมารท ของธนาคาร
ทุกประการ
3. ในกรณีที่ผูผ,านการคัดเลือกยังคงสภาพเป<นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสภาพ
นั ก ศึ ก ษาเดิ ม ก, อนจึ ง จะมี สิ ท ธิ์ ขึ้น ทะเบี ย นเป< น นั ก ศึ ก ษา หรื อในกรณี ที่ ห มดสภาพการเป< น นั ก ศึ ก ษาหากยั ง
คางพันธะกับสถาบัน จะตองดําเนินการใหเรียบรอยก,อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป<นนักศึกษา
4. ผู ไดรั บ การคั ด เลื อ กเป< น นั ก ศึ ก ษาตามรายชื่ อ ดั ง กล, า วขางตน จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานตามขอกําหนดของสถาบัน ยกเวนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
5. สถาบันกําหนดใหผูผ,านการคัดเลือกตามรายชื่อขางตนทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พื้นฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษาระหว-างวันที่ 17 – 27 ธันวาคม 2561 (เว#นวันหยุดราชการ)
6. นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 ป2การศึกษา 2561 (ยกเวนนักศึกษาในหลักสูตร
ที่สถาบันมีประกาศใหไดรับการยกเวนการสอบ) จะตองเขาทดสอบจัด ระดับความรูความสามารถทางการ
ใชคอมพิ ว เตอร ที่ สํ า นั กเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ งจั ด สอบป2 ก ารศึ กษาละ 4 ครั้ ง ทั้ งนี้ นั ก ศึ กษาสามารถ
ดูรายละเอียดไดทาง http://itc.nida.ac.th
7. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม-จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู#
ผ-านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม-ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
8. เพื่ อ เป$ น การยกระดั บ ภาษาอั ง กฤษในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให# เ ป$ น ไปตามเกณฑสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา สถาบั นจึ งกํา หนดให#นั ก ศึก ษาระดับปริ ญญาโททุ ก คน ต#องผ-า นเกณฑ
การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
8.๑. นักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการ
เขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ คะแนนผ,านเกณฑขั้นต่ําใหเป<นไปตามที่แต,ละหลักสูตรกําหนด

- ๑๐ 8.๒. นักศึกษาที่ไม,ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการ
เขาศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือ
ผลการสอบ IELTS มาแสดงก,อนการขอสําเร็จการศึกษา
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม,เกิน ๑ ป2 นับถึงวันยื่น
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม,เกิน ๒ ป2 นับถึงวันยื่น
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ
การศึ ก ษารายวิ ช าภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา หรื อ การยกเวนลงทะเบี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ใหเป<นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
9. ระยะเวลาการศึกษา ทุกหลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษา ๔ - ๕ ภาคการศึกษา และ ๑ - ๒
ภาคฤดู ร อน ทั้ งนี้ ขึ้น อยู, กับ สาขาวิ ช า/วิ ช าเอกที่ ศึกษา ทุ กสาขาวิ ช า/วิ ช าเอก ลงทะเบี ย นเรี ย นภาคการ
ศึกษาละ ๙ หน,วยกิต ยกเวนภาคฤดูรอน
10. อั ต ราค, า ธรรมเนี ย มการศึ กษาอาจเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
11. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนจากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจํานวน
ทุนที่แต,ละคณะไดรับการจัดสรรจากสถาบัน ทั้งนี้ การจะไดรับทุนประเภทใดหรือไดรับการคัดเลือกโดยไม,ได
รับ ทุ น ใหอยู, ในดุ ล ยพินิ จ ของคณะกรรมการคั ด เลื อก ส, ว นเกณฑการใหทุ นและเงื่ อนไขสํ าหรั บผู ไดรับ การ
คัดเลือกใหรับทุนส,งเสริมการศึกษา ใหเป<นไปตามประกาศกําหนดเกณฑการใหทุนของสถาบัน ส-วนผู#ได#รับการ
คัดเลือกที่ไม-ได#รับทุน สามารถเข#าศึกษาได#โดยต#องชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ
12. ผูไดรับทุนส,งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 จะไดรับการยกเวนค,าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
และไดรับค,าใชจ,ายส,วนตัวเป<นรายเดือน ส,วนค,ากิจกรรมพิเศษ ขึ้นอยู,กับขอกําหนดของแต,ละคณะ ผูที่ไดรับทุน
ส,งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 จะไดรับการยกเวนเฉพาะค,าหน,วยกิตเต็มจํานวน ส,วนผูที่ไดรับทุนประเภทที่ 3
จะไดรับยกเวนเฉพาะค,าหน,วยกิตครึ่งราคา
13. หลักเกณฑการรับทุนและเงื่อนไขสําหรับผูไดรับทุนส,งเสริมการศึกษา ใหเป<นไปตามประกาศ
สถาบั นบั ณฑิ ต พัฒ นบริห ารศาสตร เรื่อง คุ ณสมบั ติ หลักเกณฑและเงื่ อนไขการใหทุน ส,งเสริ มการศึกษา
ศึกษารายละเอียดไดที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship

- ๑๑ ข. อัตราค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1) ค,าบํารุงการศึกษา
4,000.- บาท
2) ค,าธรรมเนียมการศึกษา หน,วยกิตละ
1,500.- บาท
3) ค,าธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลยี
700.- บาท
4) ค,าธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
600.- บาท
5) ค,าลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน,วยกิต)
4,600.- บาท (รวมเอกสาร)
6) ค,าธรรมเนียมการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรตามที่คณะกําหนด
7) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร
คนละ 5,000.- บาท
แบ,งจ,าย 2 ภาค ภาคที่ 1 2,500.- บาท ภาคที่ 2 2,500.- บาท
8) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
คนละ 30,000.- บาท
แบ,งจ,าย 4 ภาค
ภาคที่ 1 10,000.- บาท ภาคที่ 2 10,000.- บาท
ภาคที่ 3 5,000.- บาท ภาคที่ 4 5,000.- บาท
9) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
คนละ 4,000.- บาท
แบ,งจ,าย 3 ภาค
ภาคที่ 1 2,000.- บาท
ภาคที่ 2 1,000.- บาท
ภาคที่ 3 1,000.- บาท
10) ค,า กิจ กรรมพิเ ศษ คณะพัฒ นาทรั พยากรมนุษย สาขาวิช าภาวะผู นํ า การจัด การ และนวั ต กรรม
คนละ 5,000.- บาท
แบ,งจ,าย 2 ภาค
ภาคที่ 1 2,500.- บาท
ภาคที่ 2 2,500.- บาท
11) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร
ภาคแรก 4,000.- บาท
ภาคต,อไปภาคละ 2,000.- บาท
12) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต
คนละ 4,000.- บาท
แบ,งจ,าย 4 ภาค
ภาคละ 1,000.- บาท
13) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ คนละ 5,000.- บาท
14) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะนิติศาสตร
คนละ 10,000.- บาท
แบ,งจ,าย 4 ภาค
ภาคละ 2,500.- บาท
15) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท,องเที่ยว
ชําระครั้งเดียวในภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป<นนักศึกษา
คนละ 10,000.- บาท
16) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คนละ 6,000.- บาท
แบ,งจ,าย 4 ภาค
ภาคละ 1,500.- บาท
17) ค,าธรรมเนียมการชําระเงิน
ครั้งละ
10.- บาท
หมายเหตุ

: คณะการจัดการการท,องเที่ยว ชําระค,าลงทะเบียนวิชา ทท.4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ
การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท,องเที่ยวฯ เป<นเงิน 3,000.- บาท
: คณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค,าลงทะเบียนวิชา นต.4000
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป<นเงิน 6,000.- บาท
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค,าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค,ากิจกรรม
พิเศษเพิ่มเติม ใหศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค,าธรรมเนียมของสถาบัน
: สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม,คืนเงินค,ากิจกรรมพิเศษ ไม,ว,ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ๑๒ ค. กําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่เข#าศึกษา ประจําภาค 2 ป3การศึกษา 2561
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 08.00 น. หองประชุมจีระ บุญมาก
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปฐมนิเทศระดับคณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะบริหารธุรกิจ

กําหนดภายหลัง
ติดต,อสอบถามที่ โทร. 02-727-3938 คุณสุโศภิษฐ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะสถิติประยุกต

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช
ชั้น 3 หอง 3001

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล#อม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช
ชั้น 16 หองอเนกประสงค

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะภาษาและการสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี
ชั้น 12 เอ คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ อัตถากร
ชั้น 6 หองประชุมบรรณสาร

คณะการจัดการการท-องเที่ยว

วันเสารที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 น. อาคารราชพฤกษ ชั้น 3
ติดต,อสอบถามที่ โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
การจัดการ

วันเสารที่ 15 ธันวาคม 2561
ติดต,อสอบถามที่ โทร. 02-727-3764 คุณเอกพงษ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. อาคารราชพฤกษ ชั้น 5

- ๑๓ ง. กําหนดเปcดภาคการศึกษา
ภาค 2/2561 เปJดภาคการศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2562
ประกาศ ณ วันที่

17

กันยายน พ.ศ. 2561

ดร.วรัชญ ครุจิต
(ผูช,วยศาสตราจารย ดร.วรัชญ ครุจิต)
ผูช,วยอธิการบดีฝ‡ายสื่อสารองคการ
รักษาราชการแทนอธิการบดีฝ‡ายวิชาการ

