
 
 

 
(สําเนา) 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  
ประจําภาค 1 ป,การศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1/2562 

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

          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจําภาค 1 ป-การศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1/2562 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป:นนักศึกษาสามัญ ดังต;อไปนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

1. น.ส.อัญชิสา  เชาวนปรีชา    2. น.ส.สุจรรยา  วิกสุวรรณ 
3. นายภคิน  ปะถะมา    4. นายสรสีห�  วรพงษ� 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

1. น.ส.ชญานี  มานุบุตร �    2. น.ส.สิรินุช  คล;องแคล;ว 
3. น.ส.มณีนุช  พวงพรศรี �   4. นายภานุพงศ�  คูสุวรรณ �. 
5. น.ส.มณธิชา  มาลา �    6. น.ส.จิตสุดา  พัชรวิวรรธน� 
7. น.ส.พิม  เพ่ิมพิมล    8. น.ส.ปณัชชา  จารุพงศ�สิริ 
9. น.ส.ชัญญา  บุญฤทธิ์เดโชชัย   10. นายเนติธร  สารสุวรรณ 
11. น.ส.รุ;งนภา  สกลคฤหเดช    12. น.ส.ณัฏฐ�หทัย  ชวรัตนกุล 
13. น.ส.ปุณยวีร�  ฟIาสว;าง    14. น.ส.ณัฐนิช  วรรธนวหะ 
15. นายนฤเบศร�  บูรณะโอสถ    16. น.ส.ดารารัตน�  วัฒนะศิริ 
17. น.ส.พรจินดา  วุฒธนานนท�   18. น.ส.ณัฐมน  เหลืองรัชนี 
19. นายตนัย  บุญกอง � 
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
1. น.ส.พลอยไพลิน  นิยมพฤกษ�   2. น.ส.อทิตยา  ฉลาด 
3. น.ส.กรรณิการ�  เจริญนพกิจ 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
1. นายธโนภาส  วรรณวโรทร   2. นายกรณ�  ชํานิวิกัยพงศ� 
 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกสถิติ 
1. เรืออากาศโทธนกร  เอมอมรรัตน�   2. น.ส.ปรียาภรณ�  พลดี 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. น.ส.สรัญญา  เมืองกุดเรือ    2. นายวาริช  สูน;าหู 
 

สาขาวิชาการวิเคราะห�ธุรกิจและวิทยาการข�อมูล 
สาขาวิชาเอกวิทยาการข�อมูล 
1. นายสิทธิพร  พิกุลไทยประภา   2. นายชยพล  พัวไพบูลย�วงศ� 
3. น.ส.ลักษมี  พิชิตผจงกิจ    4. นายศิรสิทธิ์  กิจทวีสินพูน  � 
5. นายพชร  วินิตวัฒนคุณ � 
สาขาวิชาเอกปKญญาและการวิเคราะห�ธุรกิจ 
1. น.ส.จิตรานุช  โล;ห�ชิงชัยฤทธิ์   2. นายกิตติศักด์ิ  สุภัทธร 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
1. น.ส.สิรีมนต�  ปKญญาวุธ � 
 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม 

1. นายสุวิจักขณ�  โพธิ์งาม 
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คณะภาษาและการส่ือสาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุLน 
1. นายวริทธิ์นันท�  เชษฐชาตรี   2. น.ส.แคทรียา  เกิดอยู; 
3. น.ส.ธันย�ชนก  ภิญโญ 

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1.    น.ส.ธิษณา  กิมทอง 
 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

1. น.ส.ชุติมา  สุทธิประภา    2. นายภีมธีรุตม�  วงศ�เจริญ 
3. น.ส.สุทธิษา  วงษ�ปMNน    4. น.ส.อนุสรา  เฮงวิเชียร 
 

คณะการจัดการการท9องเท่ียว 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท;องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
1. น.ส.ภูริชญา  เตชะไตรศร 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
1. น.ส.เกศกมล  อมรไชย 
 
 
  � หมายถึง    ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการ
อ9านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    
ด#วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต9 660 ข้ึนไป ยกเว#นผู#ผ9านการคัดเลือกสาขาวิชาภาษาและการ
ส่ือสาร ไม9ต#องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานท้ัง 2 วิชา  
 
  ผู#ผ9านการคัดเ ลือกทุกคนจะต#องลงทะเ บียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐาน            
ตามข#อกําหนดของสถาบัน (ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ9านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ  
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ) ยกเว#นผู#ผ9านการคัดเลือกสาขาวิชาภาษาและการ
ส่ือสาร และผู#ท่ีมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต9 660 ข้ึนไป ท่ียังไม9หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL 
หรือ IELTS ท่ีสอบมาแล#วไม9เกิน 2 ป, โดยมีเกณฑ�คะแนนดังต9อไปนี้ 
 

เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

คะแนนท่ีได�รับการยกเว�นการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 
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ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 
   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป:นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 1/2562 ข้ึนทะเบียน     

เป:นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ในภาค 1 ป-การศึกษา 2562 ตามวันและเวลา ดังต;อไปนี้ 
 

    รับเอกสารการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 20 – 29 มีนาคม  2562 
 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว�นวันหยุดราชการ) 
    ชําระเงินค;าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  20 มีนาคม – 1 เมษายน  2562  

 
 อนึ่ง  นักศึกษานําแบบฟอร�มใบแจ#งยอดการชําระเงินค9าลงทะเบียนท่ีพิมพ�ออกจากระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสด (ในเวลาทําการ) ณ จุดชําระเงินต9างๆ ดังนี้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
4. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 
   ท้ังนี้ หากไม9มารายงานตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว9าสละสิทธิ์ 

การเป$นนักศึกษาของสถาบัน   
  1. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม9 ภาคปกติ 
   นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 

1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ�ท่ีระบุวันท่ีสําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท;า จํานวน 2 ชุด พร�อมฉบับจริง 

1.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา 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�จากแพทย�ปริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปc ซ่ึงออกให�ไม;เกิน 1 เดือน 

และแสดงว;าเป:นผู�ท่ีไม;มีโรคติดต;อ หรือโรคร�ายแรงอย;างอ่ืน ซ่ึงจะเป:นอุปสรรคต;อการศึกษา 
สามารถขอได�จากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

1.6 รูปถ;ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม;สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ;าย
มาแล�วไม;เกิน 6 เดือน 

1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 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�ผ;านการคัดเลือกท่ียังอยู;ระหว;างกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป-สุดท�ายหรือยังไม;สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ให�ใช�สําเนาหนังสือรับรองความเป:นนักศึกษาและสําเนาแสดงผลการศึกษาท่ีระบุผล
การศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปKจจุบันยื่นแทนเอกสารข�อ 1.1 และ 1.2  
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  สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต9างประเทศจะต#องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1.10 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต;อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.11 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส;งหนังสือรับรอง
ดังกล;าวโดยตรงท่ี  

 
    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 1.1 1.2 1.10 และ 1.11 ภายใน 6 สัปดาห� นับจากวันเปMดภาค
การศึกษาตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว;าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม;ครบถ�วนและอาจหมดสภาพการเป:น
นักศึกษาของสถาบัน 
 * 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#สมัครโดยไม9คํานึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว9า คุณสมบัติของผู#สมัครไม9เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ 
ถือว9าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว9าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว9าผลการคัดเลือกของ
ผู#สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล9าวเป$นโมฆะ และไม9มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป$น
นักศึกษาแล#ว จะถือว9าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับนักศึกษาที�ยงัไม่ไดร้ับหลักฐานการอนุมติัปริญญาจากมหาวิทยาลัย สถาบันอนุโลม    
ใหใ้ชห้ลักฐานการศึกษาที�คาดว่าจะจบ หรือรอสภาอนุมัติแทนก่อนได  ้และจะตอ้งนําหลักฐาน     
การสําเร็จการศึกษา ซึ�งไดร้ับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอ้ยแลว้ โดยตอ้งสําเร็จการศึกษา    
ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา ภาคนั0นๆ มามอบใหเ้จา้หน้าที�กองบริการการศึกษา
ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั0น ๆ หากไม่สาํเร็จการศึกษาตามวันที�กาํหนด     
และไม่นาํหลกัฐานดงักล่าวมามอบใหต้ามกาํหนดจะถือว่าหมดสภาพการเป็นนกัศึกษา โดยสถาบนั
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที�ไดช้าํระไวแ้ลว้ 
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 2. นําหลักฐานตามข�อ 1 มารายงานตัวท่ีกลุ;มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 4 ระหว;างวันท่ี 20 - 29 มีนาคม  2562 ตั้งแต9เวลา 08.30 - 
12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว#นวันหยุดราชการ) เพ่ือรับรหัสผู�ใช� (USER NAME) และ
รหัสผ;าน (PASSWORD) สําหรับ Login เข�าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ;านทางอินเทอร�เน็ต                                       
ท่ี http://reg.nida.ac.th พร�อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนและคู; มือการใช�ระบบทะเบียน          
ผ;านอินเทอร�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-บีเฟMสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปMดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟMสต� 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. สถาบันกําหนดให�ผู�ผ;านการคัดเลือกท่ีข้ึนทะเบียนในภาค 1 ป-การศึกษา 2562 ตามรายชื่อข�างต�น
ทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาระหว9างวันท่ี 15 – 26 กรกฎาคม  2562 (เว#น
วันหยุดราชการ) 

 
5. สถาบันกําหนดให�นักศึกษา (ยกเว�นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีสถาบันมีประกาศให�ได�รับการยกเว�น   

การสอบ) จะต�องเข�าทดสอบจัดระดับความรู�ความสามารถทางการใช�คอมพิวเตอร� ท่ีสํานักเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  ซ่ึ งจั ดสอบป- ก าร ศึกษาละ  4  ครั้ ง  ท้ั งนี้  นั ก ศึ กษาสามารถ ดู รายละ เ อียด ได� ท า ง 
http://itc.nida.ac.th  

 
6. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม9จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดท่ีมี 

ผู#ผ9านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม9ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
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7. เพ่ือเป$นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให#เป$นไปตามเกณฑ�สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดให#นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต#องผ9านเกณฑ�    
การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 7.๑. นักศึกษาท่ีต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ในการ      
เข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS       
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ� ท้ังนี้ คะแนนผ;านเกณฑ�ข้ันตํ่าให�เป:นไปตามท่ีแต;ละหลักสูตรกําหนด 
 7.๒. นักศึกษาท่ีไม;ต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ในการ    
เข�าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต�องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือ
ผลการสอบ IELTS มาแสดงก;อนการขอสําเร็จการศึกษา 
 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม;เกิน ๑ ป- นับถึงวันยื่น 
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม;เกิน ๒ ป- นับถึงวันยื่น 

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ท่ีศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร    
คณะภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ 

 
การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว�นลงทะเบียนวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

 
8. ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรใช�ระยะเวลาในการศึกษาไม;เกิน ๕ ป- 
 
9. อัตราค;าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 
ข. อัตราค9าธรรมเนียมการลงทะเบียน  

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 คณะรัฐประศาสนศาสตร�   คนละ 5,000.- บาท   

แบ;งจ;าย 2 ภาค  ภาคท่ี 1  2,500.- บาท ภาคท่ี 2  2,500.- บาท 
8) 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 
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9) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต�    คนละ  4,000.- บาท 
แบ;งจ;าย 4 ภาค  ภาคละ 1,000.- บาท 

10) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร  
ภาคแรก  4,000.- บาท  ภาคต;อไปภาคละ 2,000.- บาท 

11) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ  
คนละ 4,000.- บาท  แบ;งจ;าย 3 ภาค   
ภาคท่ี 1  2,000.- บาท   ภาคท่ี 2  1,000.- บาท    
ภาคท่ี 3  1,000.- บาท 

12) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� สาขาวิชาภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม     
คนละ 5,000.- บาท  แบ;งจ;าย 2 ภาค   
ภาคท่ี 1  2,500.- บาท   ภาคท่ี 2  2,500.- บาท 

13) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิติศาสตร�    คนละ 10,000.- บาท  
แบ;งจ;าย 4 ภาค    ภาคละ 2,500.- บาท 

14) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท;องเท่ียว  
ชําระครั้งเดียวในภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา  คนละ 10,000.- บาท 

15) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ   
ชําระครั้งเดียวในภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา  คนละ 5,000.- บาท 

16) ค;าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป:นไปตามอัตราท่ีแต;ละช;องทางเรียกเก็บ  
 
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  

 
ค.  กําหนดการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนภาค 1 ป,การศึกษา 2562 

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 
เวลา 08.00 น. ห�องประชุมจีระ  บุญมาก 
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�    วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 
      เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3938 คุณสุโศภิษฐ� 
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 
      เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 
คณะสถิติประยุกต�    วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 

เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห�อง 3002 

 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 

เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห�อง 5004 

 
คณะภาษาและการส่ือสาร    วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 

       เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
       ชั้น 12 เอ คณะภาษาและการสื่อสาร 
 

คณะนิติศาสตร�      วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 
       เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
       ชั้น 6 ห�องประชุมบรรณสาร 
 

คณะการจัดการการท9องเท่ียว   วันเสาร�ท่ี 13 กรกฎาคม  2562 
ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3672  
คุณวัณวิสาภัค 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   วันเสาร�ท่ี 27  กรกฎาคม  2562 
 การจัดการ      เวลา 09.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
       ชั้น 2 ห�อง 201 ติดต;อสอบถาม 

ท่ีโทร. 02-727-3764 คุณเอกพงษ� 
     
 
ง. กําหนดเปeดภาคการศึกษา  
 ภาค 1/2562 เปMดภาคการศึกษา วันท่ี 5 สิงหาคม  2562 
 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี     18      มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 
ณดา  จันทร�สม 

(ผู�ช;วยศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 
รองอธิการบดีฝLายวิชาการ 

 


