
 
 

 
(ส ำเนำ) 

 
ประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

เรื่อง  ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท ภำคปกติ  
ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

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

           ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 นั้น 
   บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ดังต่อไปนี้ 
 
 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำในภำค 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะบริหำรธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

1.  นายกิตติพศ   เอ่ียมวสันต์  2. นายภัทรภูมิ     พรพิพัฒน์กุล 
3. นายฐาปนนท์   ตั้งไทยขวัญ  4. นายปิติธรรม์     จันทรศรี 
5. นายณัฐวัตร   เล่ห์ประเสริฐ  6. นางสาวปริชญา     วีระภัทรานนท์ 
7. นายนนทวุฒิ   นันจรูญ  8. นายศิวกร     กิจกุลทอง 
9. นายปกรณ์   จิตรานุรักษ์เจริญ 10. นายกษิดิศ     พลวรรณาภา 
11. นายธนกร   โรจน์ประสิทธิ์  12. นางสาวณัฐธยาน์     ปริสุทธิ์สุนทร 
13. นางสาวกีรติยาภา  เมตตา    
 

คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 1. นายพลรัฐ    สุคนธพงศ ์  2. นางสาวปวิษา     จิรนนทกิจ 
  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 1. นางสาวจุติภรณ์   จารุศิริพจน์  2. นายจีรพัฒน์     จิรวรรณาภรณ์ 
 3. นางสาวปิ่นเกล้า   สุขแจ่ม  4. นางสาวญาณภัคสินี  สีหะอ าไพ 
 

คณะสถิติประยุกต์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
              สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 
    1. นางสาวภัทร์นฤน    อ่วมศิริ 
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สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. นางสาวรวิสรา  รัตนกูล 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
    1. เรืออากาศเอกปริวัฒณ์   อารีชาติ 

สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
     สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 
    1. นายชาตรี ไพรินพาณิช  
    สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล 
    1. นายอติวิชญ์ ชนินทร์โชดึก     2. นางสาวชญานิศ แพงทิพย์ 
    3. นายภาณุพงศ์ พิบูลย์รัตนกิจ 
    สาขาวิชาเอกปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร 
    1. นายณัฐพล สุวรรณโพธิพระ 
 
 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำในภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

    1. นางสาวพนิดา   ศุขปราการ 
 

คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม 

    1. นางสาวณัฐธยาน์   ปริสุทธิ์สุนทร 
 
หมำยเหตุ :  1. เครื่องหมาย     หมายถึง ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ภส 4001 การพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ด้วยมีผล
การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 660 ขึ้นไป ยกเว้นผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่ต้อง
เรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานทั้ง 2 วิชา  
  2.  ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพ
นักศึกษาเดิมก่อน และหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่
มี ผู้ผ่านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม่ถึง 5 คน โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  4. ผู้ผ่ านการคัดเลือกทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริม พ้ืนฐาน            
ตามข้อก าหนดของสถาบัน (ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา และ        
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ) ยกเว้นผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาภาษาและ        
การสื่อสาร และผู้ที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 660 ขึ้นไป ที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL 
หรือ IELTS ที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยมีเกณฑ์คะแนนดังต่อไปนี้   
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เกณฑ์คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

คะแนนทีไ่ด้รับการยกเว้นการ 
เรียนภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 

 
      1. ก ำหนดกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำสำมัญและลงทะเบียนเข้ำเรียน 

สถาบันก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน   
ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้ 

1.1  รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 20 – 28 พฤศจิกายน 2562 
       เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
       ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โทรศัพท์ 02-727-3367-9, 3629 
1.2  ช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  20 – 29 พฤศจิกายน 2562 

 
      2. เอกสำรประกอบกำรขึ้นทะเบียนส ำหรับนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ  
   (เอกสารถ่ายส าเนาและเซ็นรับรองทุกฉบับ)    

2.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง 

2.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด  
  (กรณีใช้ค าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศ
  จ านวน 2 ชุด) 
2.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐาน
การศึกษา) 

2.8 ในกรณี ผู้ ที่ ท างานแล้วจะต้องส่ งหลักฐานการได้ รับอนุมัติ ให้ ลาศึกษาต่อเต็ม เวลา              
จากต้นสังกัดด้วย  

2.9 หลักฐานการจัดท าประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเป็นชาวต่างชาติ) 
 
  ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศจะต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 

2.10 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิ การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2.11 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่  

    Educational Service Division 
    National Institute of Development Administration 
    118 Serithai Road, Klong Chan, 
    Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 
    Fascimile : (662) 377-7477  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : 1. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนตามก าหนดข้างต้น จะถือ
ว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของสถาบัน   
  2. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2) สถาบันขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 
  3. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ 2.1, 2.2, 2.10 และ 2.11 ภายใน 6 สัปดาห์ นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมด
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  4. กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถรับเอกสารด้วยตนเอง อาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทนได้
โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

 5. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 2.1 และ 
2.2 โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณี
ที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
   6. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลื อกของผู้สมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือ
ว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 

 ส ำหรับนักศึกษำที่ยังไม่ได้รับหลักฐำนกำรอนุมัติปริญญำจำกมหำวิทยำลัย สถำบันอนุโลมให้ใช้
หลักฐำนกำรศึกษำที่คำดว่ำจะจบ หรือรอสภำอนุมัติแทนก่อนได้ และจะต้องน ำหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
ซึ่งได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำตำม
ปฏิทินกำรศึกษำ ภำคนั้นๆ มำมอบให้เจ้ำหน้ำที่กองบริกำรกำรศึกษำภำยใน 6 สัปดำห์ นับจำกวันเปิดภำค
กำรศึกษำนั้น ๆ หำกไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมวันที่ก ำหนดและไม่น ำหลักฐำนดังกล่ำวมำมอบให้ตำมก ำหนดจะถือ
ว่ำหมดสภำพกำรเป็นนักศึกษำ โดยสถำบันจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ได้ช ำระไว้แล้ว 
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      3. ขัน้ตอนกำรรำยงำนตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
  3.1  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน าเอกสารการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2) มารายงานตัวได้ที่ กองบริการ
การศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพ่ือรับรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
ส า ห รั บ  Login เ ข้ า ร ะ บ บ เ พ่ื อ บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ล ง ท ะ เบี ย น ผ่ า น ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต                                       
ที่  http://reg.nida.ac.th พร้อมรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ลงทะเบี ยนและคู่มือการใช้ระบบทะเบียน          
ผ่านอินเทอร์เน็ต  
  3.2  นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการ
ต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารก าหนดวันรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
เงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ  
  3.3  หลังจากได้รับบัญชีผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th ด้วย ตนเองเท่านั้น ห้ามให้สิทธิ์ผู้อื่นด าเนินการแทน ได้ถึง
เวลา 23.59 น. และพิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินจากเว็บไซต ์        

3.4  ให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียน (ห้ามใช้ใบน าฝากของธนาคาร) 
ช าระเงินได้ท่ี 

1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
4) Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 
4. ก ำหนดกำรต่ำงๆของสถำบัน 

 4.1  ก าหนดการปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม ่
       ปฐมนิเทศระดับสถำบัน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.        

หอ้งประชุมจีระ  บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       ปฐมนิเทศระดับคณะ 
 คณะรัฐประศำสนศำสตร์  ก าหนดภายหลัง 
 คณะบริหำรธุรกิจ  ติดต่อสอบถามที่ คุณสุโศภิษฐ์ โทร. 02-727-3938  
 คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 16.00 น. 

      ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช 
 คณะสถิติประยุกต์  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

      ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช 
 คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ก าหนดภายหลัง 

 
 4.2  ก ำหนดเปิดภำคกำรศึกษำ ภาค 2/2562 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 6 มกราคม 2563 
             ภาค 1/2563 ก าหนดภายหลัง 

 4.3  สถาบันก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ตาม
รายชื่อข้างต้นทุกคนเรียนวิชา สพ 4000 (ND 4000) พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษาระหว่าง วันที่ 16 – 27 
ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)  

 

http://reg.nida.ac.th/
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 4.4  สถาบันก าหนดให้นักศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาในหลักสูตรที่สถาบันมีประกาศให้ได้รับการยกเว้น    
การสอบ) จะต้องเข้าทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งจัดสอบปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://itc.nida.ac.th  
 

5.  เกณฑ์กำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ  
5.1. ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

1. กรณีนักศึกษำที่ต้องใช้คะแนนสอบภำษำอังกฤษเพื่อประกอบกำรยื่นสมัครสอบสัมภำษณ์ ใน
การเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

2. กรณีนักศึกษำที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภำษำอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภำษณ์  ในการเข้าศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

5.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
หรือ International Education เท่านั้น) 

 
6. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียน  

1) ค่าบ ารุงการศึกษา      4,000.- บาท 
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ    1,500.- บาท 
3) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี          700.- บาท 
4) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ        600.- บาท 
5) ค่าลงทะเบียนวิชา สพ 4000 (3 หน่วยกิต)  4,600.- บาท (รวมเอกสาร) 
6) ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามที่คณะก าหนด 
7) ค่ากิจกรรมพิเศษ 

7.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คนละ 5,000.- บาท (แบ่งจ่าย 2 ภาค) 
   ภาคท่ี 1    2,500.- บาท ภาคท่ี 2   2,500.- บาท 
7.2) คณะบริหารธุรกิจ คนละ 30,000.- บาท  (แบ่งจ่าย 4 ภาค)   

ภาคท่ี 1  10,000.- บาท ภาคท่ี 2  10,000.- บาท   
ภาคท่ี 3    5,000.- บาท   ภาคท่ี 4    5,000.- บาท 

7.3) คณะสถิติประยุกต ์คนละ 4,000.- บาท (แบ่งจ่าย 4 ภาค) 
   ภาคละ 1,000.- บาท 
7.4) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คนละ 4,000.- บาท
   แบ่งจ่าย 3 ภาค   

ภาคท่ี 1  2,000.- บาท   ภาคท่ี 2  1,000.- บาท    
ภาคท่ี 3  1,000.- บาท 

8) ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ  
 

http://itc.nida.ac.th/
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หมำยเหตุ : สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและก าหนดค่ากิจกรรม 
  พิเศษเพ่ิมเติม ให้ศึกษารายละเอียดจากประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน  
: สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ากิจกรรมพิเศษ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่    15   พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 


