
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ 
ครั้งที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

    -----------------------  

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA) รุ่นที่ 40 ประจ าภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563
ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 45 คน ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 27 คน
ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ         ชื่อ   -   สกุล 

1 633102240002  นางสาวพัสตราภรณ์  คูธนะวนิชพงษ์ 
2 633102240003  นายธนเดช  สุขประสงค์ 
3 633102240005  นางสาวเกศรินทร์  เฮงตระกูล 
4 633102240008  นายพงศ์พันธุ์  แดงทองดี 
5 633102240012  นายธรรมนูญ  คงอินทร์ 
6 633102240014  นางสาวสมิตรา  ลมพันธ์ 
7 633102240016  นายชาญวิทย์  วงศ์ศุภเลิศ 
8 633102240017  นายศรายุทธ  ชินสุขีพร 
9 633102240020  นางสาวรวิพร  ศิริคงเจริญ 
10 633102240022  นายวชิรวิทย์  หัสดีสวัสดิ์ 
11 633102240025  นายธนภัทร  ศิริโชติ 
12 633102240026  นายพงศกร  รักษ์ตานนท์ชัย 
13 633102240027  นางสาวปิยะรักษ์  กอบโกย 
14 633102240028  นายเอกภพ  แซ่เล้า 
15 633102240030  นางสาวจิรวรรณ  ต้อนรับ 
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 ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ          ชื่อ   -   สกุล 

 

16 633102240036    นางสาวศศิภา  อมรชัยเลิศพัฒนา 

 

17 633102240037    นางสาวจรรยพร  เขียวชอุ่ม 

 

18 633102240038    นายชัยรัตน์  กิจแจ่มแจ้ง 

 

19 633102240040    นายณัฐวัฒน์  เลิศศลารักษ์ 

 

20 633102240043    นางสาวนริสรา  เนียมรุ่งเรือง 

 21 633102240044   นายกิตตินันท์  โศจิศุภร 

 

22 633102240045    นางสาวปภาวี  ไชยชนะ 

 

23 633102240053    นางสาวเบญจมาภรณ์  กาลานุสนธิ์ 

 

24 633102240056    นายจิระพงษ์  กอบนิธิกุลวงศ์ 

 

25 633102240060    นางสาวทิพจุฑา  เวชคงกิตติกร 

 26 633102240065   นางสาวพรพัฒน์  เมฆรารัตน์ 

 

27 633102240067    นายศุภกร  เดชะค าภู 

 
2.  กรณีสมัครสอบกรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ จ านวน 15 คน 

 
ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ 

 
        ชื่อ   -   สกุล 

 1 633202240001   นางสาวภัตติมา  สิทธิศรีประเสริฐ 

 
2 633202240002    นางสาวชฎายุ  นาราช 

 3 633202240003   นางสาวสุภัทรา  อเนกรัตน์กิจ 

 
4 633202240004    นางสาวธนารีย์  พิมานไพบูลย์ 

 
5 633202240005    นายณัฐพงศ์  เศรษฐบรรจง 

 
6 633202240006    นางสาวนันทิยา  อารมณ์ชื่น 

 
7 633202240007    นายกานต์เดช  สงเขียว 

 
8 633202240009    นายอนุพงษ์  เกื้อเสนาะ 

 9 633202240010   นางสาววิมลรัตน์  สุขใส 

 
10 633202240013    นางสาวเมทิกา  ศรีชมภู 

 
11 633202240014    นางสาววรมน  จิรหฤทัย 

 12 633202240015   นางสาวจุฑามาศ  คุ่ยโล่ 

 13 633202240016   นายวรฐ  โหตระภวานนท์ 

 
14 633202240017    นางสาวอรนันท์  ส าราญใจ 

 15 633202240018   นางสาวบุษนันท์  นวลศรี 
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3.  กรณีทุน ( ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ) มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน จ านวน 3 คน 
    สมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 3 คน 

 
ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ 

 
        ชื่อ   -   สกุล 

 

1 633102240007     นางสาวธัญญาพร  เศรษฐภาพร 
 2 633102240029   นางสาวสุทธภา  ศิธรกุล 
 3 633102240059   นางสาววรัชยา  เดวาหมัด 
     

ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ในกรณีที่ผูไ้ด้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อน 

และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่  

2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่ 
2.1 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่ส าเร็จ

การศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 2 ชุด (ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
จะต้องส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)  

2.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ชุด  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ชุด 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด (กรณีใช้ค าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิม

ส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศ จ านวน 2 ชุด) 
2.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ

แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืนซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถ
ขอได้จากโรงพยาบาลและคลินิกท่ัวไปทั้งของรัฐบาลและเอกชนใบรับรองแพทย์ จ านวน  1  ชุด   

2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่
ส าเร็จการศึกษา) 

2.8 นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ได้ท่ี
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (ข้อ 2) โดยส่งถึงสถาบันฯ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแตว่ันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 โดยยึดวัน
ประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โดยส่งถึงสถาบันฯ ตามท่ีอยู่ ดังนี้ 

 
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  118 ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพมหานคร 10240  
 

(ระบ ุเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA)
ภาคพิเศษ) 

 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
โดยตรงที่ 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
118 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

 
หมายเหตุ : (1) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2.1-2.8) ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

(2) เอกสารตามข้อ 2.9 และ 2.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (3) กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะด้วย 
  (4) เอกสารถ่ายส าเนา จะต้องเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
จากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (6) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าขาด
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คุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มี
สิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (7) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

(7.1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

(7.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อน
การขอส าเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

(7.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

(7.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ International 
Education เท่านั้น) 
 

3. การยืนยันสิทธิ์/การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
1 วันที่ 3 – 14 

สิงหาคม 2563 
ยืนยันสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป็น
นักศึกษา (Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ 
https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หาก
ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกก าหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

2 วันที่ 3 – 14 
สิงหาคม 2563 

ส่งเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเป็น
นักศึกษาให้สถาบันฯ 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบี ยนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (เอกสารตามข้อ 2) 

3 วันที่ 17 สิงหาคม 
2563 

ส่ง e-mail  
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือก
แจ้งยืนยันสิทธิ์ไว้ โดยสามารถ Download File  คู่มือการ
ใช้งานระบบบริการการศึกษา ได้ที่  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
 
 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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4 วันที่ 17 – 21 
สิงหาคม 2563 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัส
ผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพ่ือ
บันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จนถึง
เวลา 23.59 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการ
ลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร. 02-727-
3629, 02-727-3367-9 (วันและเวลาราชการ) 

5 วันที่ 17 – 24 
สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช าระเงินผ่าน
ธนาคาร 

นักศึกษาจะต้องน าแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนไปช าระเงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่ 

1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละ

ช่องทางเรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ

ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบ
แจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการ
ลงทะเบียน  

4. ระบบทะ เบี ยนจะท า กา รปรั บปรุ ง ข้ อมู ลกา ร
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการ
ช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 

http://reg.nida.ac.th/
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4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1     ค่าลงทะเบียนเรียน  (หน่วยกิตละ 5,500 บาท ภาคแรก 12 หน่วยกิต)   66,000.- บาท 
4.2     ค่าบ ารุงการศึกษา 4,000.- บาท 
4.3     ค่ากิจกรรมพิเศษ          10,500.- บาท 
4.4     ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี    700.- บาท 
4.5     ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ    600.- บาท 

รวมทั้งสิ้น 81,800.- บาท 

(สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่งผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษากรณีทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของคณะและต้องช าระเงินค่าหนังสือและ
เอกสารประกอบการเรียน) 

5. ก าหนดการปฐมนิเทศ ประมาณเดือน ธันวาคม 2563
6. ก าหนดการเปิดภาคเรียน เดือน มกราคม 2564
7. จ านวนเงินดังกล่าวในภาคแรก ได้รวมค่าเรียน Intensive Business Course เรียบร้อยแล้ว และเริ่มเรียน

Intensive Business Course (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 คณะ
จะประกาศตารางเรียนให้ทราบภายหลังที่ http://mba.nida.ac.th/th/home

8. ติดต่อสอบถาม
8.1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273367-9

กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
8.2 ฝ่ายการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ    โทร 0-2727-3933, 0-2727-3936 

อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 
เว็บไซต์ http://mba.nida.ac.th/th/home 

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

29


