ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 7 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4
---------------------------ตามที่สถาบั นบั ณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ ได้ ก าหนดให้ มีการพิ จารณาคัดเลื อกบุคคลเข้าศึ กษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2558 กรณีปกติ
และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4 นั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)
(ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)
หลักสูตรแบบ 1(1.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
1 583605910001
นางสาวอิสรี รอดทัศนา
2 583605910002
นายสาราญ สอนผึ้ง
(ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)
หลักสูตรแบบ 2(2.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
1 584605910001
นายจิรนนท์
พุทธา
2 584605910002
นางสาวสุภาวดี หนูสิน
3 584605910005
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล
(ผ่านการคัดเลือกโดยไม่ได้รับทุน)
หลักสูตรแบบ 2(2.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
1 584605910003
2 584605910004

ชื่อ - สกุล
นางสาวจิตพร โพธิ์ปัญญาศักดิ์
นายพรเทพ จันทรนิภ

๒
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ (กรณีปกติ)
หลักสูตรแบบ 1(1.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
1 584205900001
นางสาวสิริสุดา หนูทิมทอง
หลักสูตรแบบ 2(2.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
1 584205910001
2 584205910002
3 584205910003
4 584205910004

ชื่อ - สกุล
นายศิรพัชร วัชรภาสกร
นางสาวศศมน มันทะเล
นายสุรพจน์ ณ ถลาง
นางอลิสา
บุญเย็น

สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์เงื่อนไขที่
กาหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ต่อเมื่อได้ผล
คะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Computerbased ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61
ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป ก่อนจะสาเร็จการศึกษา
เอกสารการขึน้ ทะเบียนสาหรับนักศึกษาใหม่
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้
1.1 สาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 2 ชุด
1.2 สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว อย่างละ 2 ชุด
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
1.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด (กรณีใช้คาหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ตารวจ เพิ่มสาเนา
บัตรข้าราชการพร้อมคาสั่งแต่งตั้งยศ จานวน 2 ชุด)
1.5 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ชุด
1.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งชื่อ
สกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สาเร็จการศึกษา) จานวน 2 ชุด
1.8 ในกรณีผู้ที่ทางานแล้วจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้น
สังกัดด้วย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา โดยติด ต่ อขอได้ ที่ส านั ก มาตรฐานและประเมิ นผลอุ ด มศึ กษา ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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2. หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว
โดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fascimile : (662) 377-7477
สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 1. และ 2. ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
ของสถาบัน
หมายเหตุ : เอกสารถ่ายสาเนาให้เซ็นรับรองสาเนาทุกฉบับ
อนึ่ง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 1.1 และ
1.2 โดยไม่คานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่นามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายใน
กรณีทมี่ ีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา
สถาบันสงวนสิทธ์ที่จะทาการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครโดยไม่คานึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติใน
การเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว
เป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพการ
เป็นนักศึกษาของสถาบัน
ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกยังคงสภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพ
นักศึกษาเดิมก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือในกรณีที่ห มดสภาพการเป็นนักศึกษา หากยังค้า ง
พันธะกับสถาบันจะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. นาหลักฐานตาม ข้อ 1. มารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ระหว่าง
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 - วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. เพื่อรับรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) สาหรับ
Login เข้าระบบเพื่อบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://reg.nida.ac.th พร้อมรับ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ลงทะเบียน และคู่มือการใช้ระบบทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารายงานตัวด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้
โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
อนึ่ง ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เพื่อมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารกาหนดวันรับบัตรประจาตัวนักศึกษา
พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ
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3. นักศึกษา Login เข้าระบบเพื่อบันทึกประวัติส่วนตัว และทาการลงทะเบียนตามรายวิชาที่สถาบันฯ
กาหนดให้เรียบร้อย ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 - วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (นักศึกษาต้อง
ดาเนินการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามให้สิทธิ์ผู้อื่นดาเนินการแทน หากมีความผิดพลาด
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา)
4. นักศึกษาทาการลงทะเบียนตามรายวิชาที่สถาบันกาหนดให้ โดยให้ทารายการได้ วันจันทร์ที่ 28
ธันวาคม 2558 - วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เท่านั้น (หากนักศึกษาไม่แน่ใจในวิชาที่ลงทะเบี ยนสามารถ
ทาการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นรายวิชาได้จนแน่ใจในวิชาที่ลงทะเบียนแล้วจึงกดปุ่มยื นยันการลงทะเบียนและสั่ง
พิมพ์ ใบแจ้งยอดการช าระเงินหลังจากทาการยืนยัน) หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อกองบริการ
การศึกษา โทร. 0-2727-3367-9
5. ให้นักศึกษานาใบแจ้งยอดการชาระเงินไปชาระที่ธนาคาร โดยนักศึกษาสามารถชาระได้ 4 ธนาคาร ดังนี้
1) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
๒) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
๓) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ชาระเงินได้ทุกสาขาของธนาคารดังกล่าวทั่วประเทศ ภายในวันทาการของธนาคาร โดยชาระ
เงินด้วยเงินสดเท่านั้น และใช้แบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบทะเบียนของสถาบันเท่านั้น
(ห้ามใช้ใบนาฝากของธนาคาร)
6. หลังจากชาระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชาระเงินส่วนที่ 1 ไว้เป็น
หลักฐานการลงทะเบียน
7. หลังจากชาระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วระบบทะเบียนจะทาการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทาการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้
8. เมื่อนักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการขึ้น/ลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้
1. ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดให้ระงับการให้ทุน
2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิก
การรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็น
อย่างอื่น
3. ผู้รับทุนจะต้องทางานให้กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ
3. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี
4. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
5. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร

4,000 บาท
6,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
20 บาท

๕

นักศึกษาจะต้องชาระเงินระหว่าง
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 - วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เท่านั้น
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
วันปฐมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 4011 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช
วันเปิดเรียน
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
ติดต่อสอบถาม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 21 (สานักงานชั่วคราว)
โทรศัพท์ 0-2727-3291, 0-2727-3130
ประกาศ ณ วันที่

25

ธันวาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

