(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคปกติ กรณีทุนส-งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3
ประจําภาค 1 ป3การศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559
--------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส,งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ประจําภาค 1 ป2การศึกษา 2559
ครั้งที่ 1/2559 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
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.รินทรลภัส วุฒิปรีชาสิทธิ์
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายไชยพศ สมพงษพันธุ
3.
น.ส.เบญจวรรณ บําเพ็ญ
5.
น.ส.กนกวรรณ รุงตาล

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายณัฐวัฒน ธีระเลิศธรรม
3.
น.ส.ธีรณี นิลสลับ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายธนวัตร วัจฉละอนันท
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.กมลชนก สุขใจ
3.
Miss Kimseng Sue

คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
2.

นายอลงกต สารกาล

2.
4.
6.

นายอนันต สิงหงาม
น.ส.นันทนภัส สูพรทวีวัฒน
นายนรินทรธัช ไกยสิทธิ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร
2.

นายรณชาติ ผาติหัตถกร

2.
นายณัฐวุฒิ มิลลิมิตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรธรุกิจ
2.
4.

นายอรรถศาสตร สมสุข
Miss Kimsort Sue

- -

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน

คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต

สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจและการวิจัย
1.
น.ส.สมพร เพชตะกร
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
1.
นายศราวุทธ ปานสร

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร
1.
น.ส.พรรณปพร จิตจํารูญโชคไชย
สาขาวิชาสถิติประยุกต
สาขาวิชาเอกสถิติ
1.
นายอยุทธ คงเซ็น
2.
น.ส.รวีวรรณ บุญภา
สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจและการวิจัย
1.
นายวรพนธ ธิติสีหสิน
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
1.
น.ส.เม กองแกว
2.
น.ส.จินตนา รักแดง
3.
นายอนิรุธ หนูตอ
4.
นายศุภกิจ เกลี้ยงชู
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
น.ส.กิติ์ชญาน ศรีสวัสดิ์พัฒนา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.
น.ส.บุษย ศรีสา
2.
น.ส.บุษรินทร อภิชิตชน
3.
นายอัลฟะ สูหลง
4.
น.ส.นวพร สุขเกษม

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.นราวาดี อินทวงษ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.กฤตภาส รัตนาเลิศ
3.
น.ส.ชุติกาญจน ตุ,นคํา

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล#อม
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
2.

น.ส.ช,อน้ําทิพย ธรรมเจริญ

2.

น.ส.สิรินภา แกวกุณฑล

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.สราวลี ทิพยธรรม
2.
นายธีรศักดิ์ สุราภา
3.
น.ส.สมปรารถนา แกวศรี
4.
น.ส.อรุโนทัย สงสว,าง
5.
นายฐิติพงศ ปานแดง

- -

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.มลฤดี รอดละมูล
3.
น.ส.ดลพร แช,มศักดิ์สิทธิ์

คณะภาษาและการสื่อสาร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายปรีดิ์เกษม ปรัชญพฤทธิ์
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ศุภิสรา ฟุUงเฟVWอง
3.
นายจิรายุ คงกล่ํา
5.
น.ส.ชัญญานุช อู,ชมภูพงษ
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายภาณุมาศ เกตุแกว
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายอรรจน จินดาพล
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.เพ็ญพิศ เกตุใหม,

2.

น.ส.สุธีรา อัศวทวีชัย

คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2.

น.ส.ณหทัย สุขเสนา

2.
4.
6.

น.ส.อภิญญา จาดใจดี
น.ส.นันทวรรณ เฟVWองรอด
นายนิติวัชญ ยุติธรรมวงษ

คณะการจัดการการท-องเที่ยว

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม
2.

น.ส.พักตรประไพ พุฒซอน

ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายเขมภัฏ หวยลึก
2.
นายนพดล แกวพวง
3.
น.ส.วิชุดา นวลเจริญ
4.
น.ส.สุพัชรา โสจะ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายมาโนชญ สารพันธ
2.
น.ส.อรอนงค นะราวงษ
3.
พระมหาธวัฒชัย เกือมรัมย
4.
น.ส.จุรีพร แกวสุรินทร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.จันทรจิรา ตุ,นทอง

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ณัฐชานันท ชาญสิริธนภัทร
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายธนภัทร อึ้งประเสริฐภรณ

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.รัชฎาพร ผลศิริ
3.
น.ส.ชวิสรา เลาหสินนุรักษ

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน

- คณะบริหารธุรกิจ

2.

นายปกรณ พงศบุญชู

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ
2.

น.ส.ปZยาพัชร ลอจรัสศรีวงษ

คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต

สาขาวิชาเอกสถิติ
1.
นายปารณัท สุขเจริญ
สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจและการวิจัย
1.
น.ส.อรุณรัตน สิริโสภณวรกุล
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
1.
น.ส.รังศิมาศ วงษดี
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
นายเอกรัชต วิทยาคม
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
1.
น.ส.พิมพพัฒน เมืองนิล
สาขาวิชาสถิติประยุกต
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
1.
นายปฏิญญา หัสกุล
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.
น.ส.วิภาวี ทองชุม
2.
น.ส.ชญากานด โชคสกุลนิมิตร
3.
น.ส.จิตติมา พิทักษศฤงคาร
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล#อม
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
นายณัฐวุฒิ ขาวคง
3.
น.ส.จินตนาภรณ คล,องดี

2.
4.

น.ส.พิมพชนก มงคล
น.ส.สุภัจจา อังคสุวรรณ

- ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา

นายวัชระ สายสมาน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.อัมมาภรณ มัจฉาชาญ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.กุลประภา บุญโต
3.
น.ส.นภัสสร โชติกวณิชย

2.

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ขวัญชนก มหานพมงคล

น.ส.สุพิชฌาย เบ็ญจวรรณ

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร

คณะภาษาและการสื่อสาร
สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ\น

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.วรรณิดา ยืนยงค
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.วัชราภรณ ดวงกลาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ชญาธร ยุติธรรมวงษ
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายชยพล สุภาพ

คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะการจัดการการท-องเที่ยว

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.รัศมี อิสลาม
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ดุษฎี มณีเนตร

2.

น.ส.สมญกรณ หลาสุวงษ

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.กวินธิดา จงถาวรสถิตย
3.
น.ส.ศลิษา วงศไพรินทร
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
น.ส.ปZยะพร ปุรา

2.

น.ส.เนตรรัต จิระศิลป]

- คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.ภัทราภรณ ครามผิว
3.
น.ส.กนกวรรณ สุวรรณมุข
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
1.
นายอธิคม นิลอุบล
3.
น.ส.ฐิตินันท ศรีสมบัติ

2.

น.ส.ภาวิณี จิตตศรัทธา

2.

น.ส.จิรัชยา ศิริเลขอนันต

ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน
สาขาวิชาสถิติประยุกต
สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจและการวิจัย
1.
น.ส.ภิชา ทิชากรสกุล
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
1.
นายกิติกุล ทะนันไชย
2.

นายกําชัย สุภัทรกุล

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน
1.
น.ส.สุภาภรณ ประภาส
3.
นายเตชินท กอนนิล

2.

นายกษิณ สิงหวรวงศ

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-านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาและการ
สื่อสารและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ไม-ต#องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานทั้ง 2 วิชา
อนึ่ง ผู#ผ-านการคัดเลือกโดยไม-ได#รับทุน จะต#องชําระค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน ตามข#อ ข.
ก. การขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน
สถาบันกําหนดใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเป<นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้นทะเบียนและ
ลงทะเบียน ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการท,องเที่ยว
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
28-31 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น.
ชําระเงินค,าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

- อนึ่ง นักศึกษานําแบบฟอรมใบแจ#งยอดการชําระเงินค-าลงทะเบียนที่พิมพออกจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสดที่ธนาคาร (ในเวลาทําการของธนาคาร) ดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ หากไม-มารายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว-าสละสิทธิ์
การเป$นนักศึกษาของสถาบัน
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม- ภาคปกติ
1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้
1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท,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)
สําหรับผู#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
สถาบั น อนุ โ ลมใหส, งเอกสารในขอ 1. และ 2. ภายใน 6 สั ป ดาห นั บ จากวั น เปZ ด ภาคการศึ กษา
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
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2. นํ า หลั กฐานตามขอ 1 มารายงานตั วที่ กองบริการการศึ กษา อาคารนราธิ ป พงศประพั นธ ชั้ น 4
ระหว,างวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 ตั้งแต-เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เพื่อรับรหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผ,าน (PASSWORD) สําหรับ Login เขาระบบเพื่อบันทึกประวัติและ
ลงทะเบียนผ,านทางอินเทอรเน็ต ที่ http://reg.nida.ac.th พรอมรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนและคู,มือ
การใชระบบทะเบียนผ,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 ฟZ 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 การเปZ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากและระเบี ย บการใชบั ต รบี เ ฟZ 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

-94. 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 11-27 กรกฎาคม 2559 (เว#นวันหยุดราชการ)
6. นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 1 ป2การศึกษา 2559 (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://isec.nida.ac.th
7. สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม- จั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บหลั ก สู ต รหนึ่ ง หลั ก สู ต รใดที่ มี ผู# ผ- า น
การคัดเลือกไม-ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
8. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนจากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจํานวนทุน
ที่แต,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
9. ผู ไดรั บ ทุน ส, งเสริมการศึ กษาประเภทที่ 1 จะไดรั บการยกเวนค,า ธรรมเนี ย มการศึ กษาทั้ งหมด
และไดรับค,าใชจ,ายส,วนตัวเป<นรายเดือน ส,วนค,ากิจกรรมพิเศษ ขึ้นอยู,กับขอกําหนดของแต,ละคณะ ผูที่ไดรับทุน
ส,งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 จะไดรับการยกเวนเฉพาะค,าหน,วยกิตเต็มจํานวน ส,วนผูที่ไดรับทุนประเภทที่ 3
จะไดรับยกเวนเฉพาะค,าหน,วยกิตครึ่งราคา
10. เงื่อนไขสําหรับผู#ได#รับทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 มีเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้
1. ผูรับทุนจะตองศึกษาในแผน ก. (ทําวิทยานิพนธ)
2. ผู รั บ ทุ น จะตองไดระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม, ต่ํ า กว, า 3.30 หากภาคการศึ ก ษาใด
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว,าเกณฑที่กําหนดใหระงับการใหทุน
3. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธใหเป<นลิขสิทธิ์ร,วมระหว,างนักศึกษากับสถาบัน เป<นระยะเวลา 5 ป2
4. ผู รับ ทุน หากลาพั กการศึกษาจะหมดสิ ทธิ ในการรั บทุ นทั นที และหากลาออกหรื อขอ
ยกเลิ กการรั บทุ น จะตองคื นเงิ น ทุ นการศึ กษาที่ ไดรั บ มาแลวทั้ งหมดใหกั บ สถาบั น เวนแต,คณะกรรมการ
จะพิจารณาเป<นอย,างอื่น
5. ผูรับทุนจะตองทํางานใหกับคณะ หรือสถาบัน สัปดาหละ 6 ชั่วโมง
6. ผูรับทุนนี้ไม,มีสิทธิที่จะไปขอรับทุนอื่นๆ ของสถาบัน
7. ผูรับทุนที่เป<นนักศึกษาต,างชาติ หากไม,ทําประกันสุขภาพตามที่สถาบันกําหนด จะหมด
สิทธิ์ไดรับทุน

- :; 11. เงื่อนไขสําหรับผู#ได#รับทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
มีเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้
1. ผูรับทุนจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม,ต่ํากว,า 3.30 หากภาคการศึกษาใดไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว,าเกณฑที่กําหนดจะหมดสิทธิรับทุน
2. ผูรับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิก
การรั บ ทุ น จะตองคื น เงิ น ทุ น การศึ ก ษาที่ ไ ดรั บ มาแลวทั้ ง หมดใหกั บ สถาบั น เวนแต,
คณะกรรมการจะพิจารณาเป<นอย,างอื่น
3. ผูรับทุนจะตองทํางานใหกับคณะ หรือสถาบัน สัปดาหละ 6 ชั่วโมง
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 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
8) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คนละ 4,000.- บาท
แบ,งจ,าย 3 ภาค
ภาคที่ 1 2,000.- บาท
ภาคที่ 2 1,000.- บาท
ภาคที่ 3 1,000.- บาท
9) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร
ภาคแรก 4,000.- บาท
ภาคต,อไปภาคละ 2,000.- บาท
10) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต
คนละ 4,000.- บาท
แบ,งจ,าย 4 ภาค
ภาคละ 1,000.- บาท
11) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
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,องเที่ยว
คนละ 20,000.- บาท
แบ,งจ,าย 3 ภาค
ภาคที่ 1 7,000.- บาท ภาคที่ 2 7,000.- บาท
ภาคที่ 3 6,000.- บาท
14) ค,าธรรมเนียมการโอนเงินผ,านธนาคาร
คนละ
20.- 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

ค. กําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่เข#าศึกษา 1/2559
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

ปฐมนิเทศระดับคณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะบริหารธุรกิจ

กําหนดภายหลัง
ติดต,อสอบถามที่ โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะสถิติประยุกต

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช
ชั้น 3 หอง 3001

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล#อม
- สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคการ
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

-: คณะภาษาและการสื่อสาร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะนิติศาสตร
- หลักสูตรนิติศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ อัตถากร
ชั้น 5 หองประชุมคณะนิติศาสตร

คณะการจัดการการท-องเที่ยว

วันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2559
ติดต,อสอบถามที่ โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
การจัดการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
ติดต,อสอบถามที่ โทร. 02-727-3758 คุณเอกพงษ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

ง. กําหนดเปNดภาค
ภาค 1/2559 เปZดภาค วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ภาค 2/2559 เฉพาะคณะภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ\น
เปZดภาค วันที่ 9 มกราคม 2560
ประกาศ ณ วันที่

11

มีนาคม พ.ศ. 2559

ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝ\ายวิชาการ

