
          ทางบริหารธรุกจิ ภาคพเิศษ ส าหรับนักบริหารมืออาชีพ (Professional MBA) คณะบริหารธรุกจิ คร้ังที่ 2 
             ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น

           คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ คร้ังที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวนทั้งส้ิน 28 คน ดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ
ล ำดบั รหัสประจ ำตวัสอบ                 ชื่อ - สกุล

1 612202250008
2 612202250010
3 612202250017
4 612202250020
5 612202250024
6 612202250026
7 612202250029

2. กรณีทุนสง่เสรมิกำรศึกษำ
ล ำดบั รหัสประจ ำตวัสอบ                 ชื่อ - สกุล
1** 612202250018
2** 612202250001

3** 612202250005

4* 612202250013

5* 612202250030

6* 612202250004
7* 612202250015

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
เร่ือง  ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาชัน้ปริญญาโททางบริหารธรุกจิ ภาคพเิศษ 

ส าหรับนักบริหารมืออาชีพ (Professional MBA) 

 คณะบริหารธรุกจิ คร้ังที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561
----------------------------------

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าหนดให้มีการพจิารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท

บัดนี้ สถาบันฯ ได้พจิารณาผลการสอบสัมภาษณ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชือ่ผู้ได้รับการพจิารณา

นายสุธ ี พสุพงศ์

นายกฤตเมธ  บุญเพง็

นายเกยีรติคุณ  ไชยชนะ

นายภาคภูมิ  กรัยวภิาส

นางสาวสุปรียา  น าชัยสวสัด์ิวงศ์

นายกษมา  สืบบุก

นางสาวอนุสรา  กลางหล้า

นายชวน  อวโิรธนานนท์

นายนวพงศ์   มะลิทอง  พงศ์ธรีกลัยาณ 

นางสาวสุภปัณฑา  พชัรศักดาธร

นายสันติพงษ์  สิทธลิาภโสภณ

นายกรณวฒัน์  ทองย้อย
นายรณทร  จันทนาภรณ์

นางสาวพลอย  สีเหลืองออ่น
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ล ำดบั รหัสประจ ำตวัสอบ                 ชื่อ - สกุล

8* 612202250014
9* 612202250011
10 612202250003
11 612202250016
12 612202250021
13 612202250022
14 612202250023 นายศุภสิทธิ์  เฟื่องแกว้
15 612202250025
16 612202250027 นางสาวพณัณิตา  เฉลิมรุ่งโรจน์
17 612202250028 นายธานี  โลเกศกระวี
18 612202250032 Miss Baoyue  Zhang
19 612202250033 นางสาวชณิศา  ไทยเจริญ
20 612202250034
21 612202250035 นางสาวธดิารัตน์  อดุชาชน

หมำยเหตุ ล าดับที่ 1** - 3** ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนที่ยกเวน้
                       ค่าหน่วยกติให้แกผู้่รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนต้องช าระเงินค่าหนังสือ
                       และเอกสารประกอบการเรียน
ล าดับที่ 4* - 9*    ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนที่ยกเวน้
                       ค่าหน่วยกติก่ึงหน่ึงให้แกผู้่รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนต้องช าระเงินค่าหนังสือ

                       และเอกสารประกอบการเรียน
ล าดับที่ 10 - 21   เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยไม่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา

               อน่ึง ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกเข้ำศึกษำกรณีทุนจะตอ้งปฏิบตัติำมเงื่อนไขกำรรบัทุนของคณะ และตอ้ง
ช ำระเงินค่ำหนังสอืและเอกสำรประกอบกำรเรยีน

   ผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืกที่ไดร้บัทุนจะตอ้งปฏิบตัติำมเงื่อนไขกำรรบัทุน ดงัน้ี

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากวา่เกณฑ์

   ที่ก าหนด จะหมดสิทธิ์รับทุน

2. ผู้ได้รับทุน หากลาพกัการศึกษา จะหมดสิทธิ์การได้รับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงิน 

   ทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมดให้กบัทางคณะ เวน้แต่คณะกรรมการบริหารโครงการจะพจิารณาเป็นอย่างอืน่

3. ต้องศึกษาให้ส าเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อส้ินภาคการศึกษานักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนแก่

   คณะกรรมการบริหารโครงการ

นายญาณวชัร์  ชูทองค า

นายนพรัตน์  นิลพนาพรรณ

นายธนพล  อริยประยูร

นางสาววริสา  ดารวลั

นายเอกดนัย  ธ ารงค์วฒันกลุ

นางสาวลลิดา  ณ พทัลุง

นายชลกฤษ  ฟองสายชล

นางสาวจุฑามาศ  แดงสันเทียะ
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4. ระหวา่งรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานวชิาการ, เข้าร่วมกจิกรรมของคณะหรือสถาบัน และ/หรือ

   งานอืน่ ๆ ของคณะบริหารธรุกจิตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กรณีผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวชิาใดวชิาหนึ่งซ้ า หรือ ลงทะเบียนเรียนวชิาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนด
   ในหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเวน้ค่าหน่วยกติในวชิาดังกล่าว

               ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามรายชือ่ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะต้องขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียน

           เข้าเรียน โดยปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้            

         1.  ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของสถาบัน จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมกอ่นจึงจะ 

                 มีสิทธิ์ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และในกรณีที่เคยเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ และได้หมดสภาพการเป็น

                 นักศึกษา หากยังค้างพนัธะกบัสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยกอ่น จึงจะมีสิทธิ์ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา  

2.  นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาองักฤษ ดังนี้

    (1) นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาองักฤษเพื่อประกอบการยืน่สมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน

         ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยืน่สมัครสอบสัมภาษณ์ 

         ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ าให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด

    (2) นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาองักฤษประกอบการยืน่สมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน

         นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาองักฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS 
         มำแสดงก่อนกำรขอส ำเรจ็กำรศึกษำ

    ผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษตำมประกำศ ก ำหนดอำยผุลคะแนน ดงัน้ี

    (1) ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกนิ 1 ปี นับถึงวนัยืน่

    (2) ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปี นับถึงวนัยืน่

     การศึกษารายวชิาภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเวน้ลงทะเบียนวชิาภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา

           ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในหลักสูตรวชิาภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการส่ือสาร

    2.1 ระยะเวลาศึกษา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4-5 ภาคการศึกษา และ 1-2 ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึน้อยูก่บั

สาขาวชิา/วชิาเอก ที่ศึกษา ทุกสาขาวชิา/วชิาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกติ ยกเวน้ภาคฤดูร้อน

    2.2 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

        3.  นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึน้ทะเบียน  ดังนี้

                           3.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา ซ่ึงได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว จ านวน 2 ชุด 
                                 พรอ้มฉบบัจรงิ

                           3.2 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 2 ชุด  พรอ้มฉบบัจรงิ

     (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องน าส าเนาแสดงผลการศึกษาระดับ

                                 ปวส./ปวท./อนุปริญญา มาด้วย จ านวน 2 ชุด)  

     3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
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     3.4 ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
     3.5 ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
     3.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ไม่สวมชุดครุยหรือเคร่ืองแบบนักศึกษาของสถาบันอืน่ )
     3.7 หลักฐานการเปล่ียนชือ่-ชือ่สกลุ ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซ่ึงชือ่-ชือ่สกลุ
           ไม่ตรงกบัหลักฐานที่ส าเร็จการศึกษา)  จ านวน 2 ชุด

ส ำหรบัผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำจำกตำ่งประเทศจะตอ้งมีเอกสำรเพ่ิมเตมิ ดงัน้ี
     3.8 หนังสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
          การอดุมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
          การอดุมศึกษา

                           3.9 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว
                                                 โดยตรงที่                    Educational Service Division
                National Institute of Development Administration
                                118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
                            Facsimile: (662)377-7477
                          สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 3.8  และข้อ 3.9  ภำยในวันที่ 4 สงิหำคม 2561  มิฉะนั้น จะถือวา่เอกสาร
           การขึน้ทะเบียนไม่ครบถ้วนและหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

หมำยเหต ุเอกสำรถ่ำยส ำเนำให้เซ็นรบัรองส ำเนำทุกฉบบั
                           สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบภายหลังพบวา่ 
           คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือวา่ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้วา่จะ
           ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือวา่ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึน้ทะเบียน
           เป็นนักศึกษาหรือหากขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือวา่หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

                            4.  น าหลักฐานตามข้อ 3  มารายงานตัวที่กองบริการการการศึกษา อาคารนราธปิพงศ์ประพนัธ ์ชัน้ 4 
             ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 มิถุนำยน 2561  เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.
                  เพื่อรับรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ส าหรับ Login เข้าระบบเพื่อบันทึกประวติั 

    และลงทะเบียนเรียนผ่านทางอนิเทอร์เน็ต ที่ URL:http://reg.nida.ac.th 

อนึ่ง ในการขึน้ทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา
เพื่อมีบัตรในการใช้บริการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา-บีเฟสิต์ สมาร์ท  โดยธนาคารจะก าหนดวนัรับบัตรประจ าตัว

                  นักศึกษา พร้อมกบัสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติ
              ตามระเบียบเกีย่วกบัการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟสิต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ

              (ถ้ำไม่สำมำรถมำรบัเอกสำรในวันดงักลำ่วได ้ขอให้สง่ตวัแทนมำรบัเอกสำรกำรลงทะเบยีนดว้ย โดยตอ้งมีใบมอบฉนัทะ

              พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบฉนัทะและผู้รบัมอบฉนัทะมำแสดงดว้ยมิฉะน้ันจะถือว่ำสละสทิธิ์)
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              5.  นักศึกษา Login เข้าระบบเพื่อบันทึกประวติัส่วนตัวและท าการลงทะเบียนตามรายวชิาที่สถาบัน ฯ ก าหนด

    ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 มิถุนำยน 2561 (นักศึกษาต้องด าเนินการลงทะเบียนผ่านอนิเทอร์เน็ตด้วยตนเอง
              เท่านั้น ห้ามให้สิทธิ์ผู้อืน่ด าเนินการแทน หากมีข้อผิดพลาดถือวา่เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา)
             6.  หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร.0-2727-3367-9  
         7.  ให้นักศึกษาน าใบแจ้งยอดการช าระเงินไปช าระที่ธนาคาร โดยนักศึกษาสามารถช าระเงินได้ 4 ธนาคาร ดังนี้ 
         1.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)
                      2.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
                      3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)
                      4.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)
                      ช าระเงินได้ทุกสาขาของธนาคารดังกล่าวทั่วประเทศ ภายในวนัท าการของธนาคาร โดยช าระเงิน
                      ด้วยเงินสดเท่านั้น และใช้แบบฟอร์มใบแจ้งยอดการช าระเงินที่พมิพจ์ากระบบทะเบียนของสถาบันเท่านั้น 
               (ห้ามใช้ใบน าฝากของธนาคาร)      

8. การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดจะต้องช าระตลอดหลักสูตร โดยให้แบ่งช าระเป็น
   - ค่าบ ารุงการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคละ 4,000.- บาท
   - ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ 700.- บาท
   - ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 600.- บาท
   - ค่าลงทะเบียน หน่วยกติละ 5,500.- บาท (ภาคแรก 12 หน่วยกติ) 66,000.- บาท
   - ค่ากจิกรรมพเิศษ 10,500.- บาท
(ส าหรับนักศึกษาที่ขึน้ทะเบียนภาคการศึกษาแรกจะต้องช าระเงินทั้งส้ินจ านวน 81,820.- บาท)
** นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้น พร้อมค่ำธรรมเนียมผ่ำนธนำคำร ภำคละ 20 บำท **

* สถำบนัสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำหน่วยกิต, ค่ำกิจกรรมพิเศษ, 
ค่ำบ ำรงุสถำบนั ฯลฯ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

     หมำยเหต ุ จ านวนเงินดังกล่าวในภาคแรก ได้รวมค่าเรียน Intensive Business Course เรียบร้อยแล้ว
และเร่ิมเรียน Intensive Business Course (เฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย)์ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561
คณะจะประกาศตารางเรียนให้ทราบภายหลังที่ http://mba.nida.ac.th  หรือ www.nidabusinessschool.com 
9.  หลังจากช าระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเกบ็ใบแจ้งยอดการช าระเงินส่วนที่ 1
     ไวเ้ป็นหลักฐานการลงทะเบียน 
10. หลังจากช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารแล้วระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูล
      การลงทะเบียนของนักศึกษาในวนัท าการถัดไป (เวน้วนัหยุดราชการ) โดยนักศึกษา
      สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้

   นักศึกษาจะต้องช าระเงิน ระหว่างวันที่ 4  - 8  มิถุนายน 2561 เท่านั้น  
มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
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11.  เมื่อนักศึกษาด าเนินการตามขัน้ตอนแล้วถือวา่เสร็จส้ินการขึน้/ลงทะเบียน และสามารถ

               ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางอนิเทอร์เน็ต

12. เมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนแล้ว นักศึกษำจะตอ้งมำเรยีนเตม็เวลำ สถำบนัจะไม่อนุญำตให้ลำพัก

     กำรศึกษำ หรอืเพิกถอนวิชำเรยีน จนท ำให้เหลอืวิชำที่ท ำกำรศึกษำอยูน้่อยกว่ำ 9 หน่วยกิต

     ในภำคกำรศึกษำแรก (1/2561)

         อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวฒิุตามเอกสารการขึน้ทะเบียน ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2

     โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวา่คุณวฒิุที่น ามาใช้ในการขึน้ทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกบัข้อเท็จจริง

     ของสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

     สถาบันจะถือวา่ขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพจิารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลง

     คุณวฒิุการศึกษา

13.  เปิดภาคการศึกษา

      วนัเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                      ประกาศ ณ วนัที่    31   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 

                                                             (รองศาสตราจารย์ ดร.ระววีรรณ เอือ้พนัธว์ริิยะกลุ)

                                              รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ


