ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 8 ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 2
---------------------------ตามที่สถาบั นบั ณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ ได้ ก าหนดให้ มีการพิ จารณาััดลลื กกบุััลล้้าศึ กษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สา้าวิชาการจัดการสิ่งแวดล้กม รุ่นที่ 8 ประจาภาั 1 ปีการศึกษา 2559 กรณีปกติ
(ัรั้งที่ 1 – 2) และกรณีทุนส่งลสริมการศึกษา (ัรั้งที่ 1) นั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาััดลลืกกลรียบร้กยแล้ว จึง้กประกาศรายชื่ก
ผู้ได้รับการพิจารณาััดลลืกกล้้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สา้าวิชาการจัดการสิ่งแวดล้กม ดังต่กไปนี้
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)
(ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)
หลักสูตรแบบ 2(2.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
1 591605910001
นายจิรนนท์
พุทธา
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ (กรณีปกติ)
หลักสูตรแบบ 1(1.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
1 592205900001
นายวัฒนาชัย มาลัย
2 592205900002
นางสาวจุฑามาศ พรหมลพ็ชร
3 592205900004
นายจัตุรงั์
ชีวะผลาบูรณ์
หลักสูตรแบบ 2(2.1)
ลาดับ รหัสประจาตัวสอบ
1 591205910001
2 592205910001
3 592205910002
4 592205910003
5 592205910004

ชื่อ - สกุล
นายสุริยา
สกนแก้ว
นายภารณ
วงษ์จันทร์
นางสาวนิรามัย สัง้์ลงิน
นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์
นายพสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์

๒
สาหรับผู้ผ่านการััดลลืกกจะต้กงลงทะลบียนลรียนวิชาภาษากังกฤษตามลกณฑ์ลงื่กนไ้ที่
กาหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะสาลร็จการศึกษาระดับปริญญาลกกจากสถาบันได้ต่กลมื่กได้ผล
ัะแนน TOEFL ในการสกบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 ้ึ้นไป หรืกในการสกบแบบ Computerbased ได้ผลัะแนนตั้งแต่ 173 ้ึ้นไป หรืกในการสกบแบบ Internet-based ได้ผลัะแนนตั้งแต่ 61
้ึ้นไป หรืกได้ผลัะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ้ึ้นไป ก่กนจะสาลร็จการศึกษา
เอกสารการขึน้ ทะเบียนสาหรับนักศึกษาใหม่
ผู้ได้รับการััดลลืกกลป็นนักศึกษา จะต้กงปฏิบัติตามลงื่กนไ้ดังต่กไปนี้
1. นักศึกษาจัดลตรียมลกกสารการ้ึ้นทะลบียน ดังนี้
1.1 สาลนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กย่างละ 2 ชุด
1.2 สาลนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งได้รับกนุมัติแล้ว กย่างละ 2 ชุด
1.3 สาลนาทะลบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
1.4 สาลนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด (กรณีใช้ัาหน้าชื่กลป็นยศ ทหาร/ตารวจ ลพิ่มสาลนา
บัตร้้าราชการพร้กมัาสั่งแต่งตั้งยศ จานวน 2 ชุด)
1.5 ใบรับรกงแพทย์ จานวน 1 ชุด
1.6 รูปถ่าย้นาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่ลกิน 6 ลดืกน แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดัรุย
1.7 หลักฐานการลปลี่ยนชื่ก - ชื่กสกุล ทะลบียนสมรส (ลฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งชื่ก
สกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สาลร็จการศึกษา) จานวน 2 ชุด
1.8 ในกรณีผู้ที่ทางานแล้วจะต้กงส่งหลักฐานการได้รับกนุมัติให้ลาศึกษาต่กลต็มลวลาจากต้น
สังกัดด้วย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสืกรับรกงการลทียบวุฒิการศึกษา ตามลกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร้กงสานักงานัณะกรรมการ
การกุ ดมศึ กษา โดยติด ต่ ก้กได้ ที่ส านั ก มาตรฐานและประลมิ นผลกุ ด มศึ กษา ส านั ก งานัณะกรรมการการ
กุดมศึกษา
2. หนังสืกรับรกงการสาลร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสืกรับรกงดังกล่าว
โดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fascimile : (662) 377-7477
สถาบันกนุโลมให้ส่งลกกสารตาม้้ก 1. และ 2. ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันลปิดภาัการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถืกว่าลกกสารการ้ึ้นทะลบียนไม่ัรบถ้วนและกาจหมดสภาพการลป็นนักศึ กษา
้กงสถาบัน
หมายเหตุ : เอกสารถ่ายสาเนาให้เซ็นรับรองสาเนาทุกฉบับ

๓
กนึ่ง สถาบันฯ ้กสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจสกบัุณวุฒิตามลกกสารการ้ึ้นทะลบียนตาม้้ก 1.1 และ
1.2 โดยไม่ัานึงถึงระยะลวลา หากตรวจสกบพบว่าัุณวุฒิที่นามาใช้ในการ้ึ้นทะลบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้กงตรงกับ
้้กลท็จจริง้กงสถานศึกษาที่สาลร็จการศึกษา หรืกไม่ได้รับการรับรกงจาก ก.พ. หรืกสานักงานัณะกรรมการการ
กุดมศึกษา สถาบันฯ จะถืกว่า้าดัุณสมบัติจากการลป็นนักศึกษา และกาจพิจารณาดาลนินการตามกฎหมายใน
กรณีที่มีการปลกมแปลงัุณวุฒิการศึกษา
สถาบันสงวนสิทธ์ที่จะทาการตรวจสกบัุณสมบัติ้กงผู้สมััรโดยไม่ัานึงถึงระยะลวลาหากตรวจสกบ
ภายหลังพบว่า ัุณสมบัติ้กงผู้สมััรไม่ลป็นไปตามประกาศรับสมััร้กงสถาบัน สถาบันจะถืกว่า้าดัุณสมบัติใน
การล้้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการััดลลืกกแล้ว ให้ถืกว่าผลการััดลลืกก้กงผู้สมััรที่้าดัุณสมบัติดังกล่าว
ลป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์้ึ้นทะลบียนลป็นนักศึกษาหรืกหาก้ึ้นทะลบียนลป็นนักศึกษาแล้ว จะถืกว่าหมดสภาพการ
ลป็นนักศึกษา้กงสถาบัน
ในกรณีที่ผู้ผ่านการััดลลืกกยังังสภาพลป็นนักศึกษาสามัญ้กงสถาบันฯ จะต้กงลากกกจากสถานภาพ
นักศึกษาลดิมก่กนจึงจะมีสิทธิ์้ึ้นทะลบียนลป็นนักศึกษา หรืกในกรณีที่ห มดสภาพการลป็นนักศึกษา หากยังั้า ง
พันธะกับสถาบันจะต้กงดาลนินการให้ลรียบร้กยก่กน จึงจะมีสิทธิ์้ึ้นทะลบียนลป็นนักศึกษา
2. นาหลักฐานตาม ้้ก 1. มารายงานตัวที่กกงบริการการศึกษา กาัารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ระหว่าง
วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ลพื่กรับรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) สาหรับ Login ล้้าระบบลพื่กบันทึกประวัติและ
ลงทะลบียนผ่านทางกินลทกร์ลน็ต ที่ http://reg.nida.ac.th พร้กมรับ้ั้นตกนการ้ึ้นทะลบียน ลงทะลบียน และ
ัู่มืกการใช้ระบบทะลบียนผ่านกินลทกร์ลน็ต
กรณีผู้ที่ผ่านการััดลลืกกไม่สามารถมารายงานตัวด้วยตนลกง สามารถมกบหมายให้ผู้กื่นมารับแทนได้
โดยจะต้กงมีหนังสืกมกบฉันทะมาแสดงพร้กมสาลนาบัตรประจาตัวประชาชน้กงผู้มกบฉันทะ และผู้รับมกบฉันทะ
กนึ่ง ในการ้ึ้นทะลบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้กงกรกก้้กมูลในแบบฟกร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
ลพื่กมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ้กงสถาบัน ซึ่งสถาบันฯ ได้มกบหมายให้ธนาัารกรุงลทพ จากัด (มหาชน) ลป็น
ผู้ดาลนินการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา-บีลฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาัารกาหนดวัน รับบัตรประจาตัวนักศึกษา
พร้กมกับสมุดบัญชีลงินฝากประลภทสะสมทรัพย์้กงธนาัารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้กงปฏิบัติตาม
ระลบียบลกี่ยวกับการลปิดบัญชีลงินฝากและระลบียบการใช้บัตรบีลฟิสต์ สมาร์ท ้กงธนาัารทุกประการ
3. นักศึกษา Login ล้้าระบบลพื่กบันทึกประวัติส่วนตัวและทาการลงทะลบียนตามรายวิชาที่สถาบันฯ
กาหนดให้ลรียบร้กย ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2559 (นักศึกษาต้กงดาลนินการลงทะลบียนผ่านกินลทกร์ลน็ต
ด้วยตนลกงลท่านั้น ห้ามให้สิทธิ์ผู้กื่นดาลนินการแทน หากมีัวามผิดพลาดถืกว่าลป็นัวามรับผิดชกบ้กงนักศึกษา)
4. นั ก ศึกษาท าการลงทะลบี ย นตามรายวิ ช าที่ส ถาบั นก าหนดให้ โดยให้ ท ารายการได้ วัน ที่ 1 - 4
สิงหาคม 2559 เท่านั้น (หากนักศึกษาไม่แน่ใจในวิชาที่ลงทะลบียนสามารถทาการลปลี่ยนแปลงหรืกยกลว้น
รายวิชาได้จนแน่ใจในวิชาที่ลงทะลบียนแล้วจึงกดปุ่มยื นยันการลงทะลบียนและสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยกดการชาระลงิน
หลังจากทาการยืนยัน) หากมีปัญหาในการลงทะลบียนกรุณาติดต่กกกงบริการการศึกษา โทร. 0-2727-3367-9
5. ให้นักศึกษานาใบแจ้งยกดการชาระลงินไปชาระที่ธนาัาร โดยนักศึกษาสามารถชาระได้ 4 ธนาัาร ดังนี้
1) ธนาัารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
๒) ธนาัารกรุงลทพ จากัด (มหาชน)
๓) ธนาัารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4) ธนาัารกรุงศรีกยุธยา จากัด (มหาชน)

๔
ชาระลงินได้ทุกสา้า้กงธนาัารดังกล่าวทั่วประลทศ ภายในวันทาการ้กงธนาัาร โดยชาระลงินด้วยลงิน
สดลท่านั้น และใช้แบบฟกร์มใบแจ้งยกดการชาระลงินที่พิมพ์จากระบบทะลบียน้กงสถาบันลท่านั้น (ห้ามใช้ใบนา
ฝาก้กงธนาัาร)
6. หลังจากชาระลงินที่ธนาัารลรียบร้กยแล้วให้นักศึกษาลก็บใบแจ้งยกดการชาระลงินส่วนที่ 1 ไว้ลป็น
หลักฐานการลงทะลบียน
7. หลังจากชาระลงินผ่านธนาัารลรียบร้กยแล้วระบบทะลบียนจะทาการปรับปรุง้้กมูลการลงทะลบียน
้กงนักศึกษาในวันทาการถัดไป (ลว้นวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถล้้าไปตรวจสกบการลงทะลบียนได้
8. ลมื่กนักศึกษาดาลนินการตาม้ั้นตกนแล้วถืกว่าลสร็จสิ้นการ้ึ้น/ลงทะลบียน และสามารถตรวจสกบผล
การลงทะลบียนผ่านทางกินลทกร์ลน็ต
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้
1. ผู้รับทุนส่งลสริมการศึกษาประลภทที่ 3 จะต้กงได้ระดับัะแนนลฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
หากภาัการศึกษาใดได้ระดับัะแนนลฉลี่ยสะสมต่ากว่าลกณฑ์ที่กาหนดให้ระงับการให้ทุน
2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลากกกหรืก้กยกลลิกการรับ
ทุนจะต้กงัืนลงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน ลว้นแต่ัณะกรรมการจะพิจารณาลป็นกย่างกื่น
3. ผู้รับทุนจะต้กงทางานให้กับัณะ หรืกสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1. ั่าบารุงการศึกษา
2. ั่าธรรมลนียมการศึกษา หน่วยกิตละ
3. ั่าธรรมลนียมการใช้บริการลทัโนโลยี
4. ั่าธรรมลนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนลทศ
5. ั่าธรรมลนียมการโกนลงินผ่านธนาัาร

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

นักศึกษาจะต้องชาระเงินระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 เท่านั้น
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
วันปฐมนิเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ลวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้กงประชุม ชั้น 5 กาัารราชพฤกษ์
วันเปิดเรียน
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
ติดต่อสอบถาม
ัณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้กม กาัารราชพฤกษ์ ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2727-3291
ประกาศ ณ วันที่

29

กรกฎาัม พ.ศ. 2559

รกงศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ ลกื้กพันธ์วิริยะกุล

(รกงศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ ลกื้กพันธ์วิริยะกุล)
รักษาราชการแทนรกงกธิการบดีฝ่ายวิชาการ

