
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา 
ระหว&างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร�และการจัดการความย่ังยืน (หลักสูตรใหม& พ.ศ. 2564)  

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล5อม ภาคพิเศษ  
ประจําภาค 1 ป9การศึกษา ๒๕65  
--------------------------------------- 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  ได� กําหนดให� มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาระหว,างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร�และการ
จัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม, พ.ศ. 2564) คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล�อม ภาคพิเศษ คร้ังท่ี 1/2565 ประจําภาค 1 ป=การศึกษา ๒๕65 นั้น  

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก ดังต,อไปน้ี 

 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – นามสกุล 
1 651101061001 นายสิทธิชาติ  สุชาติ 
2 651101061002 นางสาวธีรนาฎ  โมราบุญ 
3 651101061003 นายสุชาติ  ชินวรรณโชติ 

1. ผู5ท่ีได5รับการคัดเลือกเป?นนักศึกษาสามัญตามรายชื่อข5างต5น จํานวน 3 ราย ต5องปฏิบัติตาม
เง่ือนไข ดังต&อไปน้ี 

๑. ในกรณีท่ีผู�ผ,านการคัดเลือก เปFนนักศึกษาสามัญของสถาบัน ถ�ายังคงค�างพันธะกับสถาบันฯ  
จะต�องดําเนินการให�เรียบร�อยก,อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปFนนักศึกษาใหม,  

๒. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 
๒.๑ สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๒ ชุด 
๒.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ�ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ ชุด 

(สําหรับผู�ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต,อเนื่อง ๒ ป= จะต�องส,งสําเนาใบแสดงผลการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท,าด�วย) 

๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด 
(กรณีใช�คํานําหน�าชื่อเปFนยศ ทหาร/ตํารวจ เพิ่มสําเนาบัตรข�าราชการ จํานวน 2 ชุด) 

๒.๔ สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ชุด  
๒.๕ ใบรับรองแพทย�จากแพทย�ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปV ซ่ึงออกให�ไม,เกิน 1 เดือน  

และแสดงว,าเปFนผู�ที่ไม,มีโรคติดต,อ หรือโรคร�ายแรงอย,างอ่ืน ซึ่งจะเปFนอุปสรรคต,อการศึกษา 
สามารถขอได�จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ท้ังของรัฐและเอกชน 
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๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย หรือเครื่องแบบนักศึกษา
ของสถาบันอื่น) 

๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ชุด กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  
ไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จการศึกษา 

๒.๘ ส าเนาใบทะเบียนสมรส จ านวน 1 ชุด  
2.9 นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษาได้ที ่
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนั กศึ กษาต้ อ งกรอกข้ อมู ล ให้

ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา) 
2.10 เนื่องจากมีประกาศการใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จึงก าหนดให้การตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอกจ าเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ผ่าน
การคัดเลือกก่อน โดยท่านสามารถเลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลที่สามตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ข้อ 2.10.1) หรือแบบฟอร์มของหน่วยงานของผู้
ผ่านการคัดเลือกก็ได้ จ านวน 2 ชุด  

2.10.1 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
ที่สามของสถาบันได้จาก http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa  

 (ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (2.1 – 2.10 ส่งถึงสถาบันฯ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2565 

โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้ 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 โครงการทุน 
Partners Link-up) 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(1)  หนั งสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที ่
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(2) หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวโดยตรงที่  

Educational Service Devision 
National Institute of Development Administration  
148 Serithai Road, KlongChan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
Fascimile : (662) 377-7477 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa


- ๓ - 

สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ (1) และข้อ (2) ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
แรก ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ของสถาบัน 

* เอกสารถ่ายส าเนาให้ชัดเจนและลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ 
 

หมายเหตุ 1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง  

ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ  
ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ก าหนดข้างต้นสถาบันจะถือว่าการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการ เป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและ 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ๒. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 2.1 และ 2.2 
โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรอง จาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายใน
กรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมด
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 4. ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆของสถาบัน ซึ่งสถาบันได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะก าหนดวันรับบัตรประจ าตัว
นักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคาร ให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้  นักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ 
 

2. การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร / การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
1 ตั้งแตว่ันที่ 27 – 29 

กรกฎาคม 2565 
ยืนยันสิทธิ์การข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ 
เ ว็ บ ไ ซต์  https://forms.gle/6hDetN97 fSMgwZV1 A   
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วนเมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่ง
ค าแนะน า การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการ
คัด เลือกทาง E-mail ตามที่ ผู้ ผ่ านการคัด เลื อกแจ้ ง  
โดยสามารถDownload File  คูม่ือการใช้งานระบบบริการ 
การศึ กษา  และแบบฟอร์ มท าบั ตรนั กศึ กษา  ได้ ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  

 

 

 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
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ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกตามก าหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

2 ตั้งแตว่ันที่  
27 กรกฎาคม –  

1 สิงหาคม 2565 

สง่เอกสารการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา

ให้สถาบัน 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ 

นักศึกษาใหม่ ใหส้ถาบัน 

(เอกสารตามข้อ 2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 

ส าหรับนักศึกษาใหม่) 

3 วันที่ 1 สิงหาคม 
2565 

ส่ง e-mail แจ้ง
นักศึกษา 

สถาบันฯจะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง e-mail ตามท่ีผู้ผ่านกาคัดเลือก
แจ้ง โดยสามารถ Download File คู่มือการใช้งานระบบ
บริการการศึกษา ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

4 ตั้งแตว่ันที่ 2 – 4 
สิงหาคม 2565 

บันทึกข้อมูลประวัติ 
นักศึกษาใหม่และ

ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ ท าการ 
login เข้าระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD)เพ่ือบันทึก
ประวัติ ให้ เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้ จนถึ ง 

เวลา 23.59 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
หมายเหตุ 
นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียน
ภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน 
กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 02-727-3368 
(วันและเวลาราชการ) 

5 ตั้งแตว่ันที่ 2 – 5 
สิงหาคม 2565 

ช าระเงินค่า 
ขึ้นทะเบียน 

และลงทะเบียน 

ช าระเงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่ 
๑. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๒. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
๓. บัตรเครดิตศกึษารายละเอียดคู่มือระบบช าระเงิน
ออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพ่ิมเติมที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/cre
dit_payment.pdf  
หมายเหตุ 
๑. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละ
ช่องทางเรียกเก็บ 
๒. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น  
จะถือว่าสละสิทธิ์ 
๓. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ
เอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
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ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
๔. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการ
ช าระเงินหลักจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

 

 เพื่อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปเป็นตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันจึงก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 (1) นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษา
ในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

 (2) นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ 
IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา  
 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ ก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
 (1) ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 
 (2) ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purpose) หมายถึง คะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและ
การสื่อสาร ด าเนินการจัดสอบ 
 การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว้นลงทะเบียนวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565  
๑) ค่าบ ารุงสถาบัน         4,๐๐๐  บาท 
๒) ค่าลงทะเบียน 12 หน่วยกิต      
    คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (6 หน่วยกิต)  36,000  บาท 
    คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)   21,000  บาท 

๓) ค่าบริการเทคโนโลยี           ๗๐๐  บาท 
๔) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด)       ๖๐๐  บาท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,๓0๐  บาท 
 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
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5. ก าหนดการต่างๆ 

5.1 การปฐมนิเทศระดับคณะ 

  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12. 00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12. 00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.2 การเปิดภาคการศึกษา  
  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

-  เริ่มตั้งแตว่ันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 (ตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ www.gscm.nida.ac.th) 
 

  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  -  เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. 

 6. ติดต่อสอบถาม 

1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273368 
กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

2. ฝ่ายการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ 
   โทร 02-7273317, 090-678-4690 

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการคัดเลือก

และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของ
ส ถ า บั น ต ล อ ด จ น คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ต า ม พร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

          ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 

 
 

                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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