(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 3 ประจําป.การศึกษา 2563
--------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจําป/การศึกษา 2563 นั้น
บัด นี้ สถาบัน บั ณฑิ ตพั ฒ นบริ หารศาสตรไดพิ จารณาคั ดเลือกเรี ย บรอยแลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาเป9นนักศึกษาสามัญ ดังต:อไปนี้

หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาในภาค 2 ป.การศึกษา 2563

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นายจิณณ เคาอุทัย
2.
นายเจษฎา วงศอิน
น.ส.กณิศา อินอ:อน
4.
น.ส.ณัฐชยา จันทร
นายสิรภพ บุญเพ็ง
6.
น.ส.สุธาวี ธัญญะสิทธิ์
นายคณิน วิรุฬหธรรม
8.
นายธีรโชติ มานิตยกุล
น.ส.ณัฐณิชา บุญสุข
10. น.ส.ณิชมน ปGHนมณีนพรัตน
น.ส.ชนากานต รอดสุข
12. น.ส.วรรณภักดิ์สกุล เกื้อจิรกานต
นายพินิจ เจนวิริยะ
14. น.ส.อุษณี ถีระปราโมทย
นายธนธรณ ลอวีระอมรพันธุ
16. นายวริศ ภู:แส
นายสิทธรัตน มณีวงศ
18. น.ส.กวิตา กิจขยัน
น.ส.ชนิกานต กาญจนกีรติศักดิ์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน

1.

นายกันตภณ ประทุมราช

2
คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.

นายจิรายุส ไพรสมพงษ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ

1.

นายวิทิต จันทรแกว
คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

1.

น.ส.เจนจิรา แกวน้ํารอบ

1.
3.

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
น.ส.ณัฐกาญจน โชคธนสิริมงคล
2.
น.ส.ฐานิสรา สิทธิดํารง
น.ส.เมธาพร บรรยง
4.
น.ส.ณัฐนันท ทองมีเพชร

1.

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
น.ส.ณิชากร ศรีสันต
2.
น.ส.กิติภา มาภักดี

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย หมายถึง ผูที่ไดรับการยกเวนการเรียน ภส 4001 การพัฒนาทักษะการ
อ:านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ดวยมีผล
การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต: 660 ขึ้นไป
2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม:จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด
ที่มีผูผ:านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม:ถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
3. ผู ผ: า นการคั ด เลื อ กทุ ก คนจะตองลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษเสริ ม พื้ น ฐาน
ตามขอกํ า หนดของสถาบั น (ภส 4001 การพั ฒ นาทั กษะการอ: า นภาษาอั งกฤษสํ า หรั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา และ
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ) ยกเวนผูที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต:
660 ขึ้นไป ที่ยังไม:หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแลวไม:เกิน 2 ป/ โดยมีเกณฑคะแนน
ดังต:อไปนี้
เกณฑคะแนน

คะแนนที่ไดรับการยกเวนการ
เรียนภาษาอังกฤษ

Internet-based Computer-based Paper-based

79-80

213

550

IELTS
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สําหรับผู#ได#รับการคัดเลือกเป$นนักศึกษา จะต#องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1. ในกรณี ที่ผู ไดรับ การคั ด เลือก เป9 น นั กศึ กษาของสถาบั น ถาหากยั งคงคางพั น ธะกั บ สถาบั นจะตอง
ดําเนินการใหเรียบรอยก:อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป9นนักศึกษาใหม:
2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหมU ภาคปกติ
(เอกสารถ:ายสําเนากรุณาเซ็นรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)
2.1 สํา เนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดั บ ปริ ญญาตรี ฉบับ สมบู ร ณที่ ร ะบุ วั นที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาหรือเทียบเท:า จํานวน 2 ชุด
2.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ชุด
2.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
(กรณี ใชคํ า หนาชื่ อเป9 น ยศ ทหาร/ตํ า รวจ เพิ่มสํ า เนาบั ต รขาราชการพรอมคํ า สั่ งแต: งตั้ งยศ
จํานวน 2 ชุด)
2.5 ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป_ ซึ่งออกใหไม:เกิน 1 เดือน
และแสดงว:าเป9นผูที่ไม:มีโรคติดต:อ หรือโรครายแรงอย:างอื่น ซึ่งจะเป9นอุปสรรคต:อการศึกษา
สามารถขอไดจากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
2.6 รูปถ:ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม:สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ:าย
มาแลวไม:เกิน 6 เดือน
2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จํานวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม:ตรงกับหลักฐาน
การศึกษา)
2.8 ในกรณี ผู ที่ ทํ า งานแลวจะตองส: ง หลั ก ฐานการไดรั บ อนุ มั ติ ใ หลาศึ ก ษาต: อ เต็ ม เวลา
จากตนสังกัดดวย
2.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผูผ:านการคัดเลือกที่เป9นชาวต:างชาติ)
สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากตUางประเทศจะต#องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 หนั ง สื อ รั บ รองการเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ตามเกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา โดยติดต:อขอไดที่สํ านักมาตรฐานและประเมินผลอุ ดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 หนั งสื อรั บ รองการสํ า เร็ จ การศึ กษาจากสถานศึ ก ษา โดยใหสถานศึ ก ษาส: ง หนั งสื อรั บ รอง
ดังกล:าวโดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fascimile : (662) 377-7477
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หมายเหตุ
1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป9นนักศึกษา แลวพบว:าไม:ถูกตอง
ไม:ครบถวน และไม:เป9นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเขาเป9นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผูผ:าน
การคัดเลือก ไม:ส:งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป9นนักศึกษาภายในวันที่กําหนดขางตนสถาบันจะถือว:าการขึ้นทะเบียน
เป9 น นั กศึ กษายั งไม: ส มบู ร ณ และสถาบั น อาจพิ จ ารณาถึ งสภาพการเป9 น นั กศึ กษาเป9 น โมฆะและจะไม: คื น เงิ น
ค:าธรรมเนียมการศึกษาไม:ว:ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามขอ 2.1 และ
2.2 โดยไม:คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว:าคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกล:าว ไม:ถูกตองตรงกับ
ขอเท็จจริงของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไม:ไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันจะถือว:าขาดคุณสมบัติจากการเป9นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณี
ที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา
3. สถาบั นสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะทํ า การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู สมั ครโดยไม: คํา นึ งถึ งระยะเวลา
หากตรวจสอบภายหลังพบว:า คุณสมบัติของผูสมัครไม:เป9นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว:า
ขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมว:าจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือว:าผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกล:าวเป9นโมฆะ และไม:มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป9นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป9นนักศึกษาแลว จะถือ
ว:าหมดสภาพการเป9นนักศึกษาของสถาบัน
สํ า หรั บ นั กศึ ก ษาที่ ยั ง ไมไดรั บ หลั ก ฐานการอนุ มัติ ป ริ ญ ญาจากมหาวิ ทยาลั ย สถาบั น อนุ โ ลมใหใช
หลักฐานการศึกษาที่คาดวาจะจบ หรือรอสภาอนุมัติแทนกอนได และจะตองนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยตองสําเร็จการศึกษากอนวันเป.ดภาคการศึกษาตาม
ปฏิทินการศึกษา ภาคนั้นๆ มามอบใหเจาหนาที่กองบริการการศึกษาภายใน 6 สัปดาห3 นับจากวันเป.ดภาค
การศึกษานั้น ๆ หากไมสําเร็จการศึกษาตามวันที่กําหนดและไมนําหลักฐานดังกลาวมามอบใหตามกําหนดจะถือ
วาหมดสภาพการเป5นนักศึกษา โดยสถาบันจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดชําระไวแลว
3. การขึ้น/ลงทะเบียนเป$นนักศึกษา และชําระเงินคUาลงทะเบียน
ลําดับ
3.1

วัน เดือน ป.
กิจกรรม
ตั้งแต: 23 - 29 รับเอกสารการ
กันยายน 2563 ขึน้ ทะเบียน
(เวนวันหยุดราชการ) เป9นนักศึกษา

การดําเนินการ
นักศึกษามารับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป9นนักศึกษา
ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ
ประพันธ โทรศัพท 02-727-3367-9, 3629
เวลา 08.30 - 12.00 น.
และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
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ลําดับ
วัน เดือน ป/
กิจกรรม
3.2 ตั้งแต: 23 กันยายน บันทึกขอมูล
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ประวัตินักศึกษาใหม:
2563
และลงทะเบียน

3.3

ตั้งแต: 23 กันยายน ชําระเงิน
ถึงวันที่ 2 ตุลาคม ค:าขึ้นทะเบียนและ
2563
ลงทะเบียน

การดําเนินการ
นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/
ทําการ LOGIN เขาสู:ระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เป9นทั้ง
รหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผ:าน (PASSWORD)
เพื่อบันทึกประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนได
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ
นักศึกษาพิมพใบแจงยอดการชําระเงิน
หมายเหตุ
นักศึกษาที่ไม:บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่กําหนด จะถือว:าสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป9นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปrญหา
ในการลงทะเบียน กรุณาติดต:อกองบริการการศึกษา
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและ
เวลาราชการ)
ชําระเงินตามวันที่กําหนด ไดที่
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ
1. ค:าธรรมเนียมการชําระเงินใหเป9นไปตามอัตราที่
แต:ละช:องทางเรียกเก็บ
2. ชําระเงินภายในวันที่กําหนด และภายในเวลา
ทําการของธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิส
เท:านั้น มิฉะนั้น จะถือว:าสละสิทธิ์
3. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษา
เก็บเอกสารการาชําระเงินไวเป9นหลักฐานการ
ลงทะเบียน
4. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูล
การลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป
(เวนวันหยุดราชการ)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข#อมูลการลงทะเบียนและการชําระเงินหลังจากชําระ
เงินไปแล#ว 2 วันทําการ
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4. กําหนดการตUางๆของสถาบัน
4.1 กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม:
ปฐมนิ เ ทศระดั บ สถาบั น วั นพฤหั สบดี ที่ 3 ธั นวาคม 2563 ตั้ งแต: เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หมายเหตุ

กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม:ระดับสถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะประกาศใหทราบต:อไปภายหลัง

ปฐมนิเทศระดับคณะ

ใหเป9นไปตามที่แต:ละคณะกําหนดในภายหลัง

4.2 กําหนดเป[ดภาคการศึกษา ภาค 2/2563 เปGดภาคการศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2564
4.3 สถาบันกําหนดใหผูผ:านการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนเป9นนักศึกษาในภาค 2 ป/การศึกษา 2563
ตามรายชื่อขางตนทุกคนเรียนวิชา สพ 4000 (ND 4000) พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาระหว:างวันที่ 14
ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (เวนวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ

อัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชา สพ 4000 (3 หน:วยกิต)
เป9นเงิน 4,600.- บาท (รวมเอกสารประกอบการเรียน)
4.4 สถาบันกําหนดใหนักศึกษา (ยกเวนนักศึกษาในหลักสูตรที่สถาบันมีประกาศใหไดรับการยกเวน
การสอบ) จะตองเขาทดสอบจัดระดับความรูความสามารถทางการใชคอมพิวเตอร ที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งจัดสอบป/การศึกษาละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดทาง http://itc.nida.ac.th
5. เกณฑการสอบวัดความรู#ภาษาอังกฤษ
5.1. ผูเขาศึกษาต:อในหลักสูตรปริญญาโท ตองผ:านเกณฑการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. กรณีนักศึกษาที่ต#องใช#คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ:านเกณฑขั้นต่ํา ใหเป9นไปตามที่แต:ละหลักสูตรกําหนด
2. กรณีนักศึกษาที่ไมUต#องใช#คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
มาแสดงก:อนการขอสําเร็จการศึกษา
5.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม:เกิน 1 ป/ นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม:เกิน 2 ป/ นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเป9นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หรือ International Education เท:านั้น)
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6. อัตราคUาธรรมเนียมการลงทะเบียน
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
7.1) 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
7.2) คณะสถิติประยุกต คนละ 4,000.- บาท (แบ:งจ:าย 4 ภาค)
ภาคละ 1,000.- บาท
7.3) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ คนละ 4,000.- บาท
แบ:งจ:าย 3 ภาค
ภาคที่ 1 2,000.- บาท
ภาคที่ 2 1,000.- บาท
ภาคที่ 3 1,000.- บาท
7.4) คณะนิติศาสตร
คนละ 10,000.- บาท
แบ:งจ:าย 4 ภาค
ภาคละ 2,500.- บาท
7.5) คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ คนละ 5,000.- บาท (ชําระภาคการศึกษาแรก)
8) ค:าธรรมเนียมการชําระเงินใหเป9นไปตามอัตราที่แต:ละช:องทางเรียกเก็บ
9) อัตราค:าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หมายเหตุ
- คณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค:าลงทะเบียนวิชา นต 4000
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป9นเงิน 6,000.- บาท
- สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค:ากิจกรรม
พิเศษเพิ่มเติม ใหศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค:าธรรมเนียมของสถาบัน
- สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม:คืนเงินค:ากิจกรรมพิเศษ ไม:ว:ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษาไม:เกิน ๕ ป/
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8. การคุ#มครองข#อมูลสUวนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปGดเผยขอมูลส:วนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือก
และขึ้ น ทะเบีย นเป9 นนั กศึกษาของสถาบัน เพื่ อวัต ถุ ประสงคในการจั ด การศึกษา ตามหนาที่ และอํ านาจ
ของสถาบัน ตลอดจนคุมครองขอมูลส:วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

(ผูช:วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝ}ายวิชาการ

