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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชื่อ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารยท่ีปรึกษา (Academic Advisor)
5738501  SHPP/D นาย  บุรเทพ   โชคธนานุกูล  (***)  แบบ 2 ผศ. นภเรณู สัจจรักษ  ธีระฐิติ
5738502  SHPP/D นาง  ม่ิงขวัญ   จิรัปปภา  (***)  แบบ 2 รศ. สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ
5738503  SHPP/D น.ส.  ชนกาญจน   พันธุเดิมวงศ  (***)  แบบ 2 อ. โชคชัย สุทธาเวศ
5738504  SHPP/D นาย  อลงกต   ภูริเวทย  (***)  แบบ 2 ผศ. จิตรลดา อมรวัฒนา
5738505  SHPP/D นาย  วุฒิไกร   จําปาทอง  (***)  แบบ 2 ผศ. นภเรณู สัจจรักษ  ธีระฐิติ
5738506  SHPP/D ส.พ.  กรกมล   เชียงทอง  (***)  แบบ 2 ผศ. กมลพร สอนศรี
5738507  SHPP/D นาง  สุริศา   ไขวพันธุ  (***)  แบบ 2 อ. สมศักดิ์ อมรศิริพงศ
5738508  SHPP/D นาย  อิทธิโชตน   โชติกุณฑพันธุ  (***)  แบบ 2 อ. วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน
5738509  SHPP/D นาง  ชุติมา   ปงเมือง  (***)  แบบ 2 รศ. สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ
5738510  SHPP/D น.ส.  สมรักษ   ศิริเขตรกรณ  (***)  แบบ 2 อ. กฤษณ รักชาติเจริญ
5738511  SHPP/D นาย  ชาตรี   ลุนดํา  (***)  แบบ 2 อ. รัฐศิรินทร วังกานนท
5738512  SHPP/D น.ส.  จุฬา   ทองประไพ  (***)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน ชุณหคลาย
5738513  SHPP/D นาย  วัชรพงษ   จิโสะ    แบบ 2 อ. บุรัสกร โตรัตน
5738514  SHPP/D นาย  ทรงวุฒิ   ชนะภัย  (***)  แบบ 2 อ. โชคชัย สุทธาเวศ
5738515  SHPP/D น.ส.  ญาศินี   เกิดผลเสริฐ    แบบ 2 รศ. ศิริพร แยมนิล
5738516  SHPP/D นาย  กฤตธัช   โชติชนะเดชา  (***)  แบบ 2 รศ. สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ

สํารองอันดับท่ี  1 น.ส.  ไกรวัลย   เจตนานุศาสน  (x)             
สํารองอันดับท่ี  2 น.ส.  ศวิตา   ประจวบแสง  (x)             
สํารองอันดับท่ี  3 น.ส.  ยมนา   ไพศาลพัฒนสกุล  (x)             
สํารองอันดับท่ี  4 นาย  สมเกียรติ   วรประวัติ  (x)             
สํารองอันดับท่ี  5 นาย  พีระพงศ   นิสสโภคิน  (x)             
สํารองอันดับท่ี  6 นาย  อภิรัชต   สุดทองคง  (x)             

ประธานหลักสูตร  :  รศ. สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ

x   เงื่อนไขสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอันดับสํารอง คือ
     1. การเรียกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอันดับสํารองเขาศึกษาอยูในดุลยพินิจของหลักสูตรและ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย
     2. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอันดับสํารอง ไมมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองการเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสําหรับนักศึกษาใหม
               1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทุกคนจะตองรายงานตัวเขาศึกษา ณ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
                   ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2557
               2. ชําระคาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม และคาตรวจสุขภาพและทันตกรรม จํานวน 1,500 บาท 
                   ณ สถานท่ีรายงานตัวเขาศึกษา และเขารับการตรวจสุขภาพและทันตกรรม 
               3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสูตรฯ  ในวันเสารท่ี  16 สิงหาคม 2557  เวลา  9.00  - 12.00 น.  ณ หองกันภัยมหิดล ช้ัน 1
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

                   คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   ศาลายา  
                   ติดตอผูประสานงาน คือ  ผศ.ดร. นภเรณู  สัจจรักษธีระฐิติ
                   โทรศัพท 081-9189116    E-mail :  nopraenue.dhi@mahidol.ac.th
               4. ***  นักศึกษาปริญญาเอกท่ีไมผานภาษาอังกฤษ จะตองสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ใหผานเกณฑระดับคะแนน     
                   500 หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 5 และตองสอบผานกอนการสอบวิทยานิพนธ นับต้ังแตไดรับการพิจารณา
                   ใหเขาในหลักสูตรปริญญาเอก
               5. กําหนดการเปด - ปดภาคการศึกษา
                   ภาคการศึกษาท่ี 1 เปดวันท่ี 16 สิงหาคม 2557  ปดวันท่ี 6 ธันวาคม 2557
                   (กําหนดการลงทะเบียนเรียนประจําภาคตน ปการศึกษา 2557
                           - ลงทะเบียนผานระบบ e-registration วันท่ี 13 - 15 สิงหาคม 2557
                           - วันสุดทายของการชําระคาลงทะเบียน วันท่ี 29 สิงหาคม 2557)
                   ภาคการศึกษาท่ี 2 เปดวันท่ี 10 มกราคม 2558  ปดวันท่ี 2 พฤษภาคม 2558
                   
               
               หมายเหตุ 1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
                                   ไดเพียง 1 หลักสูตรสาขาวิชาเทานั้น โดยแจงความจํานงท่ีจะศึกษาในแบบ บฑ.10 และ บฑ.11 A
                               2. นักศึกษาท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความประสงคจะขอหนังสือรับรองการเขาศึกษา
                                   เพื่อลาศึกษา ยื่นตอตนสังกัด สามารถเขียนแบบฟอรม บฑ.23 คํารองขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
                                   ขอแบบฟอรมไดต้ังแตบัดนี้ ท่ีงานบริการการศึกษา หรือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแหง


