
  
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559   

---------------------------------- 
  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจ าภาคเรียน 
ที ่2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2/2559) นั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเรียงตามรหัสประจ าตัวผู้สมัครดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ   -  นามสกุล 

1 592208230002  นางสาวกันย์ศฎา  เฉลยถ้อย 

2 592208230003  นางสาวจิรดา  วิทยพิบูลย์ 

3 592208230004  นางสาววันวิษา   เกิดพรสวรรค์ 

4 592208230005  นางสาวสุดศิริ  พิสิฐานุสรณ์ 

5 592208230007  นางสาวอลิสา  โฉมงาม 

6 592208230008  นางสาวสุชาดา  พัสถาน 

7 592208230009  นายอธิวัฒน์  ธนพิสุทธิกุล 

8 592208230010  นางสาวฉัตรสินี  พุ่มกระจ่าง 

9 592208230011  นางสาวบุหลัน  ป่าส่าน 
 
ก.    ก าหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน  
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
 รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   19 - 22 ธันวาคม 2559 
            เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.30 น. 
 ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน  19 - 23 ธันวาคม 2559 

ช าระเงินผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)     3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 2.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 4.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
หากไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา       
ของสถาบัน   
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เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่  

1.  เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
       1.1  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

      จ านวน 2 ชุด 
(ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)  

       1.2  ส าเนาปริญญาบัตร  จ านวน 2 ชุด 
       1.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
      1.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
        (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศทหาร ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ชุด) 
     1.5  ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ชุด 
     1.6  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

      (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น) 
     1.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว  
        กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่ส าเร็จการศึกษา) จ านวน 2 ชุด 
     2.   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้   

2.1 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล 
     อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-2610-5451 
     โทรสาร 0-2354-5530 

2.2  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
ดังกล่าวโดยตรงที่ 

  Educational Service Division 
  National Institute of Development Administration 
  118 Serithai Road, Klong Chan, 
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand   Facsimile: (662) 378-0334 

      สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2560 มิฉะนั้น จะถือ 
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
      * เอกสารถ่ายส าเนาให้เซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ 
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3.  น าหลักฐานตามข้อ 1 มารายงานตัวท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 

ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น. เพื่อรับรหัสผู้ใช้ 
(USER NAME) และรหัสผ่าน  (PASSWORD) ส าหรับ Login เข้าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตที่ URL: reg.nida.ac.th พร้อมรับขั้นตอนการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และ
คู่มือการใช้ระบบทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
  กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถรับเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับ 
แทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่านและผู้รับมอบ
ฉันทะ 
  ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัว 
นักศึกษาเพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะก าหนดวันรับบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง  ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท  
ของธนาคารกรุงเทพทุกประการ  
 

4.  ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกยังคงสภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน จะต้องลาออกจาก 
สภาพนักศึกษาเดิมก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือในกรณีที่หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
หากยังค้างพันธะกับสถาบัน จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 1.1 
และ 1.2 โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการข้ึนทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
ตรงกับข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาด าเนินการ 
ตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 
 5.  สถาบันก าหนดให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2559   
ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ตามรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 สวญ 4001 การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น              3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)       
 สวญ 5001 การอ่านภาษาญี่ปุ่นในระดับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
 สวญ 6001 อาณาบริเวณศึกษา     3 หน่วยกิต 
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ข.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 1.  ค่าบ ารุงการศึกษา         4,000.-  บาท 
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ 4,000.- บาท 9 หน่วยกิต      36,000.- บาท 
 3.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี         700.- บาท 
 4.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ                 600.-   บาท 
 5.  ค่ากิจกรรมพิเศษ         4,000.- บาท 
 6.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร                 20.- บาท 
      รวม   45,320.- บาท 
 
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะต้องท าประกันสุขภาพตามที่สถาบันก าหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ 
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 
 
   *นักศึกษาต้องช าระเงินระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์* 
 
“สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอน โดยค านงึถึงจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคนัน้ๆ 
และอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป” 
 
ค.  ก าหนดเปิดภาคเรียน 
 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560  เป็นต้นไป  
 
                          ประกาศ ณ วันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

      
         ระวีวรรณ  เอื้อพันธ์วิริยะกุล 

                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ  เอื้อพันธ์วิริยะกุล) 
                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

                                                             
 
      

                                                                                  
 

 


