
 
 

 
(สําเนา) 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคปกติ กรณีทุนส-งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี 1 2 และ 3  

ประจําภาค 2 ป3การศึกษา 2559 ครั้งท่ี 3/2559 
--------------- 

 
          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส,งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี 1 2 และ 3 ประจําภาค 2 ป2การศึกษา 2559
ครั้งท่ี 3/2559 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ      
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป<นนักศึกษาสามัญ ดังต,อไปนี้ 
 
ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. สิบตํารวจเอก นภรัตน�  ชยเศรษฐ�มนตรี  2. นายณัฐวุฒิ  รัพยูร 
3. นายชณพนธ�  เพชรประยูร   4. นายมูอัมหมัดรอมลี  แวกือจิ 
5. น.ส.รสลิน  สถิตย�พงษ�วัฒนะ 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
1. น.ส.ชญาณ�นันท�  ชุมนวล    2. นายธวัชชัย  กมลกิจไพบูลย� 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร� 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายเผ,าพันธุ�  แย,งคุณเชาว�   2. นายฮุสนี  มอลอ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธรุกิจ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.อัสมา  โมรา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. Mr.Thipphakone  Xayasarn   2. นายวรชัย  วิวัชรี 
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คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
1. นายโยธิน  โรจนวัชร 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. นายไอศูรย�  ศิริพันธุ�    2. น.ส.นิโลบล  สบบง 
3. น.ส.จินตนา  รักแดง    4. นายสิทธา  ละออปPกษิณ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. นายเกริกชัย  ชัยวงษ�ฝPน 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.อธิพาพร  เหลืองอ,อน 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายต,อสกุล  พุทธพักตร� 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ณัฐฐา  วรรณสุข 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.อภิรดี  ระวิโรจน�    2. นายสกลภัทร  นรสิงห� 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.หรรษา  ทองมนต� 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ภูริชญา  สงใย     
 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายอภิสิทธิ์  สายเลิศ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายศตพัฒน�  แขกเพ็ง    2. นายอธิบดี  กาวีจันทร� 
3. นายฮานาพี  หมีนเส็น    4. นายกําพล  ฉัตรธีรภาพ 
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หลักสูตรกฏหมายเพ่ือการบริหาร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายเชษฐา  สายสุนทร 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายบุณวัทน�  ศรีขวัญ    2. น.ส.สรัญพร  สุรวิชัย 
3. น.ส.นภารัตน�  อยู,ประเสิรฐ   4. น.ส.ณัฐชนก  พงศ�สุทธิยากร 
5. Mr.Zhenwen  Wu 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. Ven.Rat Mang 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ชัญญพัชญ�  วงษ�วิวัฒน� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.กรรณิการ�  อยู,คง    2. น.ส.ชนาภา  แซ,ฉ่ัว 
3. นายศราวุธ  กันคํา 
 
ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. นายพิชญพงศ�  ผุดเพชรแก�ว   2. น.ส.สุพิชฌาย�  เบ็ญจวรรณ� 
3. นายชัชรินทร�  ทองหม,อมราม   4. น.ส.พรรณทิพย�  สุทธาเวศ 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. นายทองคํา  สูนกลาง    2. น.ส.กัณฑ�ฐณัฏ  เพ็งพุฒิชัย 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.มนัชญา  วิชาญอนุศิษฎ� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. น.ส.ณิชกานต�  วิชาธร    2. นายเพ่ิมวิทย�  เหล,าพิรุฬห� � 
3. น.ส.ลดาริณี  คลังสีดา    4. นายรัชพล  พราวภัทรนวดล 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร� 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายนูรดีน  โซcะสะอิ    2. นายวีระศักด์ิ  บุญสงค� 
3. น.ส.กัญญารัตน�  บาลโรย 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ศจีนาฏ  เหล,าเสถียรกิจ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ภาวินี  เรืองทอง 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ดวงหทัย  คําอ,อน    2. น.ส.ศุภาวรรณ  ภู,งามดี 
3. น.ส.ปPฐมาวดี  ศรีสว,าง 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.สุจิตรา  เสน,ห�ลักษณา   2. น.ส.ภคินี  เหล,าศรีโชติ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.วลัยพรรณ  แซ,เจ,า    2. น.ส.อารีรัตน�  ลุนลลาด 
3. นายอดิศักด์ิ  ไตรรัตน�    4. นายภูมิพศ  บุญธรรมจินดา � 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
1. นายชัยพร  พ,อคนตรง 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. นายนิพิฐ  นิพิฎฐกุล    2. น.ส.ณัฏฐ�ฌกุลภัทร  ปdeนประยูร 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. น.ส.ปรียรัตน�  ศรีประภาพงศ� 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.จรัญญา  คงเพชร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ชิสาพัชร�  จันทร�เพ็ง    2. น.ส.อาราดา  อมตมันตราสกุล 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.รุจพร  จันทร�ศิริโพธา 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.อรนิตย�  ศรีพรหม    2. น.ส.อินทิรา  วัฒนานนท� 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นางฉัตรเทวี  อริน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ปนัดดา  ใจดํา 
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คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ชญานิศ  ทรัพย�มา    2. น.ส.วนัสนันท�  ทวีแสง 

หลักสูตรกฏหมายเพ่ือการบริหาร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายวัฒนัน  พรเลิศพงศ�    2. น.ส.ก่ิงกมล  เบ็ญจพันธุ�ทวี 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ปdยวรรณ  บัวเผื่อน    2. นายภีมพิพัฒน�  มโนมัยกุล 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายกันตภณ  รอดทุกข�    2. น.ส.ภัคสิริ  เผือกผ,อง 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายธันวา  ว,องนราธิวัฒน�    2. น.ส.ฐิตารีย�  กาลอม 
3. นายอาลี  ปรียากร    4. น.ส.ปาณิสรา  ขาวงาม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ปPณณวิช  สนิทนราทร � 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.เมวิกา  คําแสนราช    2. นายอัษฎาวุธ  บัวชุม 
3. น.ส.อารีนา  มะแซจะแหน   4. น.ส.วิศราภรณ�  งามเฉลียว 
5. น.ส.สุธีรา  ณ เชียงใหม, 
 
ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายกฤษณะ  อติเปรมานนท�   2. นายสมประสงค�  มณีนพรัตน�สุดา 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายโสภณ  ตะยะชา    2. น.ส.ชญานิศ  โนวิง 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายไพรัตน�  เป<นสุข    2. นายพิเชฐ  สมบัติศิริ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายฉัตต�หัสดิน  เป<นสุขธนาโสภณ 
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คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายถิรวัฒน�  ประทุมทอง 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.จิตภักดี  เจริญช,าง 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ภัทรียา  รัตนมนตกานต�   2. น.ส.บุษกร  จุลบรรยงค� 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.สุรัสสา  ลิมปพานนท� 
 
  � หมายถึง    ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการ
อ-านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    
ด#วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต- 660 ข้ึนไป ยกเว#นผู#ผ-านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ไม-ต#องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานท้ัง 2 วิชา  
 
  อนึ่ง ผู#ผ-านการคัดเลือกโดยไม-ได#รับทุน จะต#องชําระค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน ตามข#อ ข. 
ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 

   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป<นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 3/2559 ข้ึนทะเบียนและ
ลงทะเบียน ดังนี้ 

 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 คณะสถิติประยุกต�  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

คณะภาษาและการสื่อสาร  คณะนิติศาสตร�   คณะการจัดการการท,องเท่ียว 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ   
 
    รับเอกสารการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 26-29 กันยายน  2559 
 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. 
    ชําระเงินค,าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  26-30 กันยายน  2559  
 
 อนึ่ง  นักศึกษานําแบบฟอร�มใบแจ#งยอดการชําระเงินค-าลงทะเบียนท่ีพิมพ�ออกจากระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสดท่ีธนาคาร (ในเวลาทําการของธนาคาร) ดังนี้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
3. ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 
ท้ังนี้ หากไม-มารายงานตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว-าสละสิทธิ์ 

การเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
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เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม- ภาคปกติ 
  1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 

1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท,า จํานวน 2 ชุด 
  พร�อมฉบับจริง 
1.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด  พร�อมฉบับจริง  
1.3 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ชุด 
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด  
  (กรณีใช�คําหน�าชื่อเป<นยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรข�าราชการพร�อมคําสั่งแต,งต้ังยศ  
  จํานวน 2 ชุด) 
1.5 ใบรับรองแพทย� จํานวน 1 ชุด 
1.6 รูปถ,ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม,สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ,าย

มาแล�วไม,เกิน 6 เดือน 
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงท่ีสมรสแล�ว ซ่ึงชื่อสกุล 

ไม,ตรงกับหลักฐานท่ีสําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ชุด 
1.8 ในกรณีผู� ท่ี ทํ างานแล�วจะต�องส, งหลักฐานการได� รับอนุ มั ติ ให�ลาศึกษาต,อเ ต็มเวลา              

จากต�นสังกัดด�วย  
1.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผู�ผ,านการคัดเลือกท่ีเป<นชาวต,างชาติ) 

 
สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต-างประเทศจะต#องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา โดยติดต,อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
  2. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส,งหนังสือรับรองดังกล,าว     
โดยตรงท่ี  
   Educational Service Division 
   National Institute of Development Administration 
   118 Serithai Road, Klong Chan, 
   Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 
   Fascimile : (662) 377-7477  
 สถาบันอนุโลมให�ส,งเอกสารในข�อ 1. และ 2. ภายใน 6 สัปดาห� นับจากวันเปdดภาคการศึกษา      
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว,าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม,ครบถ�วนและอาจหมดสภาพการเป<นนักศึกษา
ของสถาบัน 
 * เอกสารถ,ายสําเนาให�เซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ   
 

อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามข�อ 1.1 และ 1.2 
โดยไม,คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว,าคุณวุฒิท่ีนํามาใช�ในการข้ึนทะเบียนดังกล,าว ไม,ถูกต�องตรงกับข�อเท็จจริง
ของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไม,ได�รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันจะถือว,าขาดคุณสมบัติจากการเป<นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 
  สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู#สมัครโดยไม-คํานึงถึงระยะเวลา             
หากตรวจสอบภายหลังพบว-า คุณสมบัติของผู#สมัครไม-เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว-าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว-าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว-าผลการคัดเลือกของผู#สมัครท่ี
ขาดคุณสมบัติดังกล-าวเป$นโมฆะ และไม-มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว    
จะถือว-าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
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 2. นําหลักฐานตามข�อ 1 มารายงานตัวท่ีกลุ,มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 4 ระหว,างวันท่ี 26-29 กันยายน  2559 ตั้งแต-เวลา 08.30 - 
12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. เพ่ือรับรหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ,าน (PASSWORD) 
สํ า ห รั บ  Login เ ข� า ร ะ บ บ เ พ่ื อ บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ล ง ท ะ เ บี ย น ผ, า น ท า ง อิ น เ ท อ ร� เ น็ ต                                       
ท่ี http://reg.nida.ac.th พร�อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนและคู,มือการใช�ระบบทะเบียนผ,าน
อินเทอร�เน็ต  
 
 กรณีท่ีผู�ผ,านการคัดเลือกไม,สามารถรับเอกสารด�วยตนเอง อาจมอบหมายให�ผู� อ่ืนมารับแทนได�          
โดยจะต�องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
 

ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    
เพ่ือมีบัตรในการใช�บริการต,างๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได�มอบหมายให�ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      
เป<นผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา-บีเฟdสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปdดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟdสต� สมาร�ท ของธนาคาร         
ทุกประการ    

 
 3. ในกรณีท่ีผู�ผ,านการคัดเลือกยังคงสภาพเป<นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต�องลาออกจากสภาพ
นักศึกษาเดิมก,อนจึงจะมีสิทธิ์ ข้ึนทะเบียนเป<นนักศึกษา หรือในกรณีท่ีหมดสภาพการเป<นนักศึกษาหากยัง        
ค�างพันธะกับสถาบัน จะต�องดําเนินการให�เรียบร�อยก,อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป<นนักศึกษา 
 

4. ผู�ได�รับการคัดเลือกเป<นนักศึกษาตามรายชื่อดังกล,าวข�างต�น จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานตามข�อกําหนดของสถาบัน ยกเว�นสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

  
5. สถาบันกําหนดให�ผู�ผ,านการคัดเลือกตามรายชื่อข�างต�นทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พ้ืนฐานสําหรับ

บัณฑิตศึกษาระหว-างวันท่ี 13 - 23 ธันวาคม  2559 (เว#นวันหยุดราชการ) 
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6. นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 ป2การศึกษา 2559 (ยกเว�นนักศึกษาในหลักสูตร  
ท่ีสถาบันมีประกาศให�ได�รับการยกเว�นการสอบ) จะต�องเข�าทดสอบจัดระดับความรู�ความสามารถทางการ       
ใช�คอมพิวเตอร� ท่ีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจัดสอบป2การศึกษาละ 4 ครั้ง ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถ          
ดูรายละเอียดได�ทาง http://isec.nida.ac.th 

 
7. สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม-จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู#ผ-าน      

การคัดเลือกไม-ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 
8. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู�สมควรได�รับทุนจากผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด ตามจํานวนทุน

ท่ีแต,ละคณะได�รับการจัดสรรจากสถาบัน  ท้ังนี้ การจะได�รับทุนประเภทใดหรือได�รับการคัดเลือกโดยไม,ได�    
รับทุน ให�อยู,ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส,วนเกณฑ�การให�ทุนและเง่ือนไขสําหรับผู�ได�รับการ
คัดเลือกให�รับทุนส,งเสริมการศึกษา ให�เป<นไปตามประกาศกําหนดเกณฑ�การให�ทุนของสถาบัน ส-วนผู#ได#รับการ
คัดเลือกท่ีไม-ได#รับทุน สามารถเข#าศึกษาได#โดยต#องชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ       

 
9. ผู�ได�รับทุนส,งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 จะได�รับการยกเว�นค,าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด    

และได�รับค,าใช�จ,ายส,วนตัวเป<นรายเดือน ส,วนค,ากิจกรรมพิเศษ ข้ึนอยู,กับข�อกําหนดของแต,ละคณะ ผู�ท่ีได�รับทุน
ส,งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 จะได�รับการยกเว�นเฉพาะค,าหน,วยกิตเต็มจํานวน ส,วนผู�ท่ีได�รับทุนประเภทท่ี 3      
จะได�รับยกเว�นเฉพาะค,าหน,วยกิตครึ่งราคา 
 

10. เง่ือนไขสําหรับผู#ได#รับทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 มีเง่ือนไขการรับทุน ดังนี้ 
 1. ผู�รับทุนจะต�องศึกษาในแผน ก. (ทําวิทยานิพนธ�) 

  2. ผู�รับทุนจะต�องได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม,ตํ่ากว,า 3.30 หากภาคการศึกษาใด       
ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว,าเกณฑ�ท่ีกําหนดให�ระงับการให�ทุน 
  3. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ�ให�เป<นลิขสิทธิ์ร,วมระหว,างนักศึกษากับสถาบัน เป<นระยะเวลา 5 ป2 
  4. ผู�รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอ
ยกเลิกการรับทุนจะต�องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได�รับมาแล�วท้ังหมดให�กับสถาบัน เว�นแต,คณะกรรมการ      
จะพิจารณาเป<นอย,างอ่ืน 
  5. ผู�รับทุนจะต�องทํางานให�กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห�ละ 6 ชั่วโมง 
  6. ผู�รับทุนนี้ไม,มีสิทธิ์ท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน 
  7. ผู�รับทุนท่ีเป<นนักศึกษาต,างชาติ หากไม,ทําประกันสุขภาพตามท่ีสถาบันกําหนด จะหมด
สิทธิ์ได�รับทุน 
 

11. เง่ือนไขสําหรับผู#ได#รับทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 และทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3     
มีเง่ือนไขการรับทุน ดังนี้ 

1. ผู�รับทุนจะต�องได�รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม,ตํ่ากว,า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได�ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว,าเกณฑ�ท่ีกําหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน 

2. ผู�รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิก
การรับทุนจะต�องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได�รับมาแล�วท้ังหมดให�กับสถาบัน เว�นแต,
คณะกรรมการจะพิจารณาเป<นอย,างอ่ืน 

3. ผู�รับทุนจะต�องทํางานให�กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห�ละ 6 ชั่วโมง 
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ข. อัตราค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน  
1) ค,าบํารุงการศึกษา      4,000.- บาท 
2) ค,าธรรมเนียมการศึกษา หน,วยกิตละ    1,500.- บาท 
3) ค,าธรรมเนียมการใช�บริการเทคโนโลยี          700.- บาท 
4) ค,าธรรมเนียมการใช�บริการทรัพยากรสารสนเทศ        600.- บาท 
5) ค,าลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน,วยกิต)  4,600.- บาท (รวมเอกสาร) 
6) ค,าธรรมเนียมการใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ตามท่ีคณะกําหนด 
7) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ      คนละ 30,000.- บาท   

แบ,งจ,าย 4 ภาค   
ภาคท่ี 1  10,000.- บาท ภาคท่ี 2  10,000.- บาท   
ภาคท่ี 3    5,000.- บาท   ภาคท่ี 4    5,000.- บาท 

8) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�     คนละ 4,000.- บาท   
แบ,งจ,าย 3 ภาค   
ภาคท่ี 1  2,000.- บาท   ภาคท่ี 2  1,000.- บาท    
ภาคท่ี 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 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 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,องเท่ียว  
ให�เป<นไปตามประกาศอัตราค,าธรรมเนียมของสถาบัน 

14) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม  
ให�เป<นไปตามประกาศอัตราค,าธรรมเนียมของสถาบัน 

15) ค,าธรรมเนียมการโอนเงินผ,านธนาคาร      คนละ       20.- บาท  
 
หมายเหตุ : คณะการจัดการการท,องเท่ียว ชําระค,าลงทะเบียนวิชา ทท.4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ  

  การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท,องเท่ียวฯ เป<นเงิน 3,000.- บาท 
: คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค,าลงทะเบียนวิชา นต.4000  
  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป<นเงิน 6,000.- บาท 
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค,าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค,ากิจกรรม 
  พิเศษเพ่ิมเติม ให�ศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค,าธรรมเนียมของสถาบัน  
: สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม,คืนเงินค,ากิจกรรมพิเศษ ไม,ว,ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
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ค.  กําหนดการปฐมนิเทศ 

นักศึกษาท่ีเข#าศึกษา ประจําภาค 2 ป3การศึกษา 2559 
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 

เวลา 08.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร�   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต,อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559  
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร� 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน    

 
คณะสถิติประยุกต�    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 

เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห�อง 3002 

 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม   วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
- หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม  เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 
- หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา ชั้น 16 ห�องอเนกประสงค�  

 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 

 - หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
   และองค�การ     ชั้น 6 ห�อง 6006 
 - หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร    วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
       ชั้น 13 ห�องประชุม 1 
 

คณะนิติศาสตร�      วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
 - หลักสูตรนิติศาสตร�    เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
 - หลักสูตรกฎหมายเพ่ือการบริหาร   ชั้น 5 ห�องประชุมคณะนิติศาสตร� 
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คณะการจัดการการท-องเท่ียว   วันเสาร�ท่ี 17 ธันวาคม  2559 
      เวลา 13.00 น. 

ติดต,อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   วันเสาร�ท่ี 24 ธันวาคม  2559 
 การจัดการ     เวลา 9.00 น. ติดต,อสอบถามท่ี  

โทร. 02-727-3764 คุณเอกพงษ� 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม  วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม  2559 
       เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง  
 
ง. กําหนดเปMดภาค  

ภาค 2/2559  เปdดภาค วันท่ี 9   มกราคม  2560  
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี      16       กันยายน  พ.ศ. 2559 
 

                        กําพล  ปPญญาโกเมศ 
(รองศาสตราจารย
 ดร.กําพล  ป�ญญาโกเมศ) 
รองอธิการบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ 
 

 


