ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ประจําปการศึกษา ๒๕60 รุน ที่ ๒7 (ครั้งที่ 2)
--------------------------------------------------------ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประกาศรับสมัครเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา
๒๕60 รุนที่ ๒7 (ครั้งที่ 2) นั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลวจึงขอ
ประกาศรายชื่อผูทไี่ ดรับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ดังตอไปนี้
ลําดับที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล

นายกฤดิกมล เกิดโต
นางสาวกัญญาภัค คําแสน
นายคุณภัทร แสนดวงดี
นางสาวโชติกา แกวพิศ
นางสาวฑิตาพร พลราชม
นางสาวปยมน ไกรพินิจ
นายภูริภัทร นาคธน
นางสาวสมศิริ ศรีโกมุท
นายสรวิทย สมศรี
นางสาวสุมลมาญ ไวยกิจการ
นายอภินัทธ โอสถเจริญ
นางสาวอัจจิมา ขาใจ
MR.XUAN LI
MR.ZHAO ZITONG
MS.YU FANGHUI
MS.CHEN HUIMIN
MS.HUANG PEIPEI

๒
ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาตามประกาศขางตน จะตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาของสถาบัน จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมกอน
จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และในกรณีที่เปนนักศึกษาสามัญของสถาบัน และไดหมดสภาพการเปน
นักศึกษาหากยังคางพันธะ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน
๒. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้.๒.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสําเร็จการศึกษา ซึ่งไดรับอนุมัติปริญญาแลว จํานวน ๒ ชุด
๒.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
จํานวน ๑ ชุด
๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๒ ชุด
๒.๕ ใบรับรองแพทย
จํานวน ๑ ชุด
๒.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว (ไมสวมครุย หรือเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันอื่น) จํานวน ๒ รูป
๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแลว
ซึ่งชื่อสกุลไมตรงกับหลักฐานที่สําเร็จการศึกษา)
จํานวน ๒ ชุด
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
๒.๘ หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๙ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง
ดังกลาวโดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
๑๑๘ Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok ๑o๒๔o Thailand
Fascimile: (๖๖๒) ๓๗๗-๗๔๗๗
สถาบันอนุโลมใหสงเอกสารตาม ขอ ๒.๘ และ ขอ ๒.๙ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวนและหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน
* เอกสารถายสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ
๓. นําหลักฐานตาม ขอ ๒ มารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น ๔ ระหวาง
วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 0๙.๐๐ - ๑๒.00 น. และเวลา
๑๓.00 - ๑๙.๓0 น. (เว นวั นหยุ ดราชการ) เพื่ อรั บรหั สผู ใช (USER NAME) และรหั สผ าน (PASSWORD) สํ าหรั บ
LOGIN เขาระบบเพื่อบันทึกประวัติและลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ตที่ http://reg.nida.ac.th
ในกรณี ท่ีผูผานการคัดเลือกไมสามารถรับเอกสารดวยตนเอง สามารถมอบหมายใหผูอื่นมารับแทนได
โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานและผูรับมอบฉันทะ
๔. นักศึกษา LOGIN เขาระบบเพื่อบันทึกประวัติสวนตัวใหเรียบรอย ระหวางวันจันทรที่ 31 กรกฎาคม
๒๕60 จนถึ งวั น พฤหั ส บดี ที่ 3 สิ งหาคม ๒๕60 ก อน มิ ฉะนั้ น จะทําการลงทะเบี ย นไมได (นั กศึ กษาตอ ง
ดําเนินการลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ตดวยตนเองเทานั้น หามใหสิทธิ์ผูอื่นดําเนินการแทน หากมีขอผิดพลาดถือวา
เปนความรับผิดชอบของนักศึกษา)

๓
๕. นักศึกษาทําการลงทะเบียนตามรายวิชาที่สถาบันฯ กําหนดให โดยใหทํารายการได ระหวางวันจันทร
ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวัน พฤหัสบดีที่ 3 สิ งหาคม ๒๕60 เทานั้ น (หากนักศึ กษาไมแน ใจในวิช าที่
ลงทะเบียนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายวิชาได จนแนใจในวิชาที่ลงทะเบียนแลวจึงกดปุมยืนยันการ
ลงทะเบี ยน และสั่งพิ มพใบแจงยอดการชําระเงินหลังจากทํ าการยืนยัน) หากมีปญหาในการลงทะเบียนกรุณ า
ติดตอกองบริการการศึกษา โทร. o – ๒๗๒๗ – ๓๓๖๗ - ๙
๖. ใหนักศึกษา นําใบแจงยอดชําระเงินไปชําระที่ธนาคาร โดยนักศึกษาสามารถชําระได ๔ ธนาคาร ดังนี้
๑) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
๒) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
๓) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
๔) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ชําระเงินไดทุกสาขาของธนาคารดังกลาวทั่วประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร โดยชําระเงินดวยเงินสด
เทานั้น และใชแบบฟอรมใบแจงยอดการชําระเงินที่พิมพจากระบบทะเบียนของสถาบันเทานั้น (หามใชใบนําฝาก
ของธนาคาร)
๗. หลังจากชําระเงินที่ธนาคารเรียบรอยแลวใหนักศึกษาเก็บใบแจงยอดการชําระเงินสวนที่ ๑ ไวเปนหลักฐาน
การลงทะเบียน
๘. หลั งจากชํ า ระเงิ น ผ า นเคาน เตอร ข องธนาคารแล ว ระบบทะเบี ย นจะทํ า การปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล การ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (เวนวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเขาไปตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได
๙. เมื่อนักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนแลวถือวาเสร็จสิ้นการขึ้น/ลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ต
๑0. รายละเอียดอื่นๆ ใหนักศึกษาอานจากทายประกาศผลการสอบของสถาบันใหครบถวนเพื่อ ประโยชนของ
นักศึกษาเอง
๑๑. กรณีที่มีผูสละสิทธิ์ คณะจะเรียกจากรายชื่อสํารองที่ประกาศตามลําดับ
อนึ่ง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียน ตามขอ ๒.๑
และขอ ๒.๒ โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบ พบวา คุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาวไมถูกตองและ
ไมตรงกับขอเท็จจริงของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันฯ จะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษา และอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณี
ที่มีการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา
๑๒. ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเพื่อมี
บัตรในการใชบริการตางๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการ
จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา บีเฟสต สมารท โดยนักศึกษาจะตองดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยกับ
ธนาคาร และตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใชบัตรบีเฟสต สมารท ของธนาคาร
ทุกประการ

๔
คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕60 (5 สิงหาคม – ๒4 ธันวาคม ๒๕60)
1.
2.
3.
4.
5.

คาบํารุงสถาบัน
คาลงทะเบียน (๙ หนวยกิต) หนวยกิตละ ๒,๒00 บาท
คาเทคโนโลยี
คาใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร
(เก็บในภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา)
6. คาธรรมเนียมธนาคาร
รวมคาใชจายทั้งหมดเปนเงิน

๔,000
๑๙,๘00
๗00
๖00
๑0,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒0 บาท
๓๕,๑๒0 บาท

นักศึกษาจะตองชําระเงินระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม ๒๕60 เทานั้น
มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์
วันปฐมนิเทศ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ภาคพิ เศษ กรุ งเทพมหานคร กํ า หนดปฐมนิ เทศ ในวั น เสาร ที่ 5 สิ งหาคม 2560 เวลา 0๘.30 – ๑๒.00 น.
ณ หองอเนกประสงค อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16
วันเปดเรียน

วันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

