
 
 
 
 
 

  
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA) 

คณะบริหารธุรกิจ 
ครั้งที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

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

 ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA) รุ่นที่ 39 ประจ าภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 
2563 ไปแล้วนั้น 
 

 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 114 ราย ดังต่อไปนี้ 

 
1.  กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 73 คน 

         ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ  ชื่อ   -   สกุล 

 1 632102240005  นายประภทัร์  ถนอมศกัดิ์ 

 
2 632102240006  นางสาวสดุารัตน์  สวุธันเมธากลุ 

 3 632102240007  นางสาวอภิญญา  เท่ียงไธสง 

 4 632102240008  นายสนิทพนัธ์  สงัข์สนิท 

 5 632102240009  นางสาวสกาวรัตน์  เกษมธนพฤทธ์ 

 6 632102240012  นายณฐัพล  นาคาคง 

 7 632102240013  นายพิพฒัน์พงศ์  เฉยอ่ง 

 8 632102240014  นายธนพล  เสตกลุ 

 9 632102240016  นายวรัชญ์  องักิติตระกลู 

 10 632102240018  นายสพุล  วิสทุธิสมบรูณ์ 

 11 632102240020  นายปณิธาน  นิตพิฒันะศกัดิ์ 

 12 632102240023  นางสาวอมัภาภรณ์  วงศ์ดอกไม้ 

 13 632102240029  นายสรุพศ  จตรุงคปัญญา 

 14 632102240031  นายกรรณกร  วิยะชยัภทัร 
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         ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ  ชื่อ   -   สกุล 

 15 632102240033  นางสาวธิษณา  ประเสริฐผล 

 16 632102240039  นายธเนศ  ลีลาไพบลูย์สกลุ 

 17 632102240040  นางสาวปรีย์วรา  จ้อยช้างเนียม 

 18 632102240042  นายวงศกร  กิตติบญุเกศ 

 19 632102240044  นายวฒันรักษ์  ศริิจารุทรรศน์ 

 20 632102240045  นางสาวสชุาวลี  เจาะจง 

 21 632102240048  นางสาวแก้วเกร็ดฟ้า  ตัง้สภุากิจ 

 22 632102240050  นายสิทธิโชค  คณุชยัประเสริฐ 

 23 632102240055  นายรวินทร์  ขนัตี 

 24 632102240056  นางสาวบษุยา  ธญัญพงษ์ 

 25 632102240060  นางสาวศศชิล  จิรพรสิริกลุ 

 26 632102240065  นางสาวพิชชาพร  หิรัณยรัชต์ 

 27 632102240067  นายสถาปัตย์  วฒันชีวโนปกรณ์ 

 28 632102240068  นางสาวสาธิตา  อภิญญาพิพฒัน์ 

 29 632102240070  นายธนกฤต  ธนนรัตนากร 

 30 632102240072  นายรวีโรจน์  วฒันากิจพานิช 

 31 632102240074  นายทินภทัร  ฉตัรทินกร 

 32 632102240080  นายบณัฑิต  บญุตัง้แตง่ 

 33 632102240082  นายภควตั  สิทธิสร 

 34 632102240083  นางสาวปัญจณา  พดัเอ่ียม 

 35 632102240084  นางสาวจิรภทัร์  แดงโชติ 

 36 632102240086  นายเทิดพงศ์  กิตตปัิญญาอาภา 

 37 632102240088  นายสฤษฎ์พงศ์  เพิ่มวิชา 

 38 632102240090  นายธนภทัร  ปาริยพนัธ์ 

 39 632102240094  นายสเุมธ  ตระกลูหิรัญ 

 40 632102240095  นายกฤตธาดา  ทองสงฆ์ 

 41 632102240099  นางสาวพชัรพรรณ  เจียมเจริญ 

 42 632102240103  นายธตรัฐ  สวุรรณพุม่ 

 43 632102240111  นางสาวสปุวีณ์  ทองหน ู

 44 632102240113  นางสาวสิรภทัร  สิรินิพทัธ์กลุ 

 45 632102240118  นายณฐัพล  ธนาวฒุิ 

 46 632102240120  นางสาวกลุภสัสรณ์  พงษ์ศกัดิช์าติ 
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         ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ  ชื่อ   -   สกุล 

 47 632102240125  นายสรุดษิ  อทุยัถาวร 

 48 632102240127  นายตณิห์  เจริญรุ่งอทุยั 

 49 632102240129  นางสาวชนากานต์  สขุเมตตา 

 50 632102240131  นายศภุกฤต  อดลุพิทยาภรณ์ 

 51 632102240133  นายนรเศรษฐ์  สชุาติ 

 52 632102240137  นางสาววิชญา  คณุาบตุร 

 53 632102240138  นางสาววชิรา  มีแสงเพ็ชร์ 

 54 632102240139  นางสาวกญัญา  เลิศวนิชย์ทิพย์ 

 55 632102240141  นางสาวกรกนก  ชมแสงโชค 

 56 632102240144  นางสาวจฬุาลกัษณ์  จารุโรจน์ปกรณ์ 

 57 632102240145  นายนภศลู  พนัธุ์จนัทร์ 

 58 632102240147  นางสาวนนัวดี  สมานพงษ์ 

 59 632102240148  นายณฐักิตติ์  กิจเจริญโสภา 

 60 632102240149  นายทกัษ์ดนยั  สมาธิ 

 61 632102240151  นายขวญัชยั  ธรรมชยั 

 62 632102240152  นายชากรณ์  ฐากรูจิรนนท์ 

 63 632102240158  นายจิราย ุ สีขาว 

 64 632102240162  นายชานน  ไชยบรูณ์ 

 65 632102240163  นายศทุธิ  เบญญาศรีสวสัดิ ์

 66 632102240167  นางสาวภารดา  เลาหตีรานนท์ 

 67 632102240168  นางสาวศรัลญฉตัร  บญุชว่ย 

 68 632102240172  นางสาววรินธร  อนวุงศ์ 

 69 632102240174  นางสาวเสาวรัตน์  ศภุเลิศไพสิฐ 

 70 632102240175  นางสาวณหทยั  เกษมส าราญ 

 71 632102240178  นางสาวสภุาพร  มานพจนัทร์ 

 72 632102240179  นายนฏัฐกิตติ์  บญุมี 

 73 632102240181  นางสาวสพุิชฌาย์  ลิมปนนัท์วดี 
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2.  กรณีสมัครสอบกรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ จ านวน 36 คน 

     ล าดับ     รหัสประจ าตัวสอบ  ชื่อ   -   สกุล 

 
1 632202240003  นางสาวพชัรกมณฑ์  เพง่สขุ 

 2 632202240004  นางสาวธนภรณ์  สิทธิรังสรรค์ 

 3 632202240005  นายสิรวิชญ์  ศลิาหม่อม 

 4 632202240006  นายศภุกร  แก้วมณี 

 5 632202240008  นางสาวศศภิา  อภิสกลุโรจน์ 

 6 632202240011  นางสาวนทชนก  สทุธิแย้ม 

 7 632202240012  นางสาวกนกพรรษ์  จนัทร์ชีระ 

 8 632202240013  นายณกรณ์  ธูปสวุรรณ 

 9 632202240014  นางสาวรัชยา  สาธิตสิริกลุ 

 10 632202240016  นายพรพีระ  สธีุโอฬาร 

 11 632202240017  นางสาวกลุธรา  มานะกิจศริิสทุธิ 

 12 632202240018  นางสาวลลิตภทัร  สมทุรผอ่ง 

 13 632202240019  นายรตกิร  ศรอ าพล 

 14 632202240020  นางสาวเพ็ญผกา  ศริิพงศ์ปรีดา 

 15 632202240021  นางสาวภคัมณฑน์  ชณุห์วิสิทธิกิจ 

 16 632202240022  นางสาวอรุณรุ่ง  ศริิเจริญ 

 17 632202240023  นางสาวณชัชา  พลูเจริญ 

 18 632202240024  นายบารมี  เจียรนยัรุ่งโรจน์ 

 19 632202240025  นางสาวกญัญาวีร์  ทองนิตย์ 

 20 632202240026  นางสาวเพชราพรรณ  เชนยะวณิช 

 21 632202240028  นางสาวจิตสภุา  จนัทร์งาม 

 22 632202240029  นางสาวณชนก  ฤทธ์ิมนตรี 

 23 632202240030  นางสาวสภุคันภา  พนัธ์เสือ 

 24 632202240031  นางสาวณฐินี  วฒันกลุเจริญ 

 25 632202240033  นางสาวพทัธนนัท์   อ้นคง 

 26 632202240034  นายธีรพฒัน์  สนัตตอินนัต์ 

 27 632202240035  นางสาววรรณพร  อินทร์แก้ว 

 28 632202240036  นางสาวจิราภรณ์  มลูสาร 

 29 632202240037  นายปณชยั  วิทยาวนิชชยั 

 30 632202240038  นายภควตั  สิทธิสร 

 31 632202240039  นายธนพรรดิ์  เสตกลุ 
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       ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ              ชื่อ   -   สกุล   

 32 632202240040  นายกายพิพฒัน์  ฐานะพิศทุธ์ิ 

 33 632202240041  นางสาวภทัรธิดา  สิงหากลู 

 34 632202240043  นางสาวสภุทัรชญา  ทรัพย์สนุทร 

 35 632202240045  นางสาวสลิลทิพย์  จารุจินดา 

 36 632202240046  นางสาวอญัญพชัร์  สินภทัรวงศ์ 
 

 
3.  กรณีทุน  ( ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ) มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน จ านวน 5 คน 

     

    สมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 4 คน 

    ล าดับ        รหัสประจ าตัวสอบ         ชื่อ   -   สกุล   

 
1 632102240001  นายวรนนัท์  ฉตัรวิริยะเลิศ 

 2 632102240026  นายธีรศกัดิ์  สาระ 

 3 632102240115  นายพฒุิพล  พฒุตาล 

 4 632102240117  นางสาวญดา  เผือกประพนัธ์ 

    สมัครสอบกรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ (Flexible MBA) จ านวน 1 คน 

 ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ   ชื่อ   -   สกุล 

   1 632202240007    นางสาวนลินนิภา  รัตนภ ู
 
     
         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบัน จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อน 

และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม ่
 

2. เตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน  2  ชุด (กรณีศึกษา
 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ 
 เทียบเท่าด้วย จ านวน 1 ชุด) 
2.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร   จ านวน  2  ชุด   
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ชุด  (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร ต ารวจ 
 เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ชุด) 
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2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ชุด 
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ 
 ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น) 
2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา)
2.7 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา)
2.8 ใบรับรองแพทย์    จ านวน  1  ชุด  (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มี
 ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือ
 โรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิก
 ทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 
2.9   นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ที่เว็บไซต์ 

          http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนกัศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ 
  ครบถว้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา 

**เอกสารถ่ายส าเนาต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ** 
 

 (ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.1 - 2.9 ถึงสถาบัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 
มิถุนายน 2563 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ และต้องส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ 
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น) โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้ 
 

                                    กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
                                    กองบริการการศึกษา  
                                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
                                    118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ   
                                    กรุงเทพมหานคร 10240  
 

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 โครงการ Flexible MBA ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ) 

 
 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
2.10  หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ- 
      การอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-2610-5451 โทรสาร 0-2354-5530 
2.11  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว 
        โดยตรงที่ 
 

  Educational Service Division 
  National Institute of Development Administration 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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  118 Serithai Road, Klong Chan, 
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

Facsimile: (662) 378-0334 
สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 2.10 และ 2.11 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 มิฉะนั้น จะถือว่า

เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 

ส าหรับผูผ้่านการคัดเลือกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะต้องท าประกันสุขภาพตามที่สถาบันก าหนด มิฉะนั้นจะไม่มี
สิทธิ์ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 

 
หมายเหตุ   1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง            

ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของ
สถาบันหรือ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ก าหนด
ข้างต้น สถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันฯอาจพิจารณา
ถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

                 2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ  2.1       
และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการข้ึนทะเบียนดังกล่าว 
ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก 
ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็น
นักศึกษาและอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

             3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา        
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน 
สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า
ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของ
สถาบัน 
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3. การยืนยันสิทธิ์/การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

3.1 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 
มิถุนายน 2563 

ยืนยันสิทธิ์ 
การข้ึนทะเบียน  
เป็นนักศึกษา (Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่ง
ค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง 
โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบ
บริการการศึกษา และแบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ได้ที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
"ทั้งนี้ สถาบันฯจะเริ่มส่ง e-mail แจ้งค าแนะน าและ
ก าหนดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563 
เป็นต้นไป" 
หมายเหตุ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่
ก าหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากยืนยัน
สิทธิ์หลังก าหนด สถาบันจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น
นักศึกษา 

3.2 ตั้งแต่ 8 – 15
มิถุนายน 2563 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ ท าการ 
LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพ่ือบันทึก
ประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนพร้อมพิมพ์ใบ
แจ้งยอดการช าระเงินได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ 

นักศึกษาที่ ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินั กศึกษาและ

ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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3.3 ตั้งแต่ 8 – 16 
มิถุนายน 2563 

ช าระเงินผ่านธนาคาร นักศึกษาจะต้องน าแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
ค่าลงทะเบียน ไปช 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 าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่

ละช่องทางเรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ

ของธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบ
แจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการ
ลงทะเบียน  

4. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุ งข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) 
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

และ การช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท า

การ 

 
4.  สถาบันก าหนดให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2563   
ระหว่างวันที่ 8 – 15 มิถุนายน 2563 ตามรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 BA 5100 การจัดการร่วมสมัย           3 หน่วยกิต กลุ่ม F1       
 BA 5300 บัญชีการเงิน           3 หน่วยกิต กลุ่ม F1       
 BA 5400 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ           3 หน่วยกิต กลุ่ม F1  
 BA 5500 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต กลุ่ม F1       
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5.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา “ค่าธรรมเนียมการช าระเงินเป็นไปตามที่แต่ละจุดบริการรับช าระเงินเรียก
เก็บ” 

 5.1 ค่าลงทะเบียนเรียน  (หน่วยกิตละ 5,500 บาท ภาคแรก 12 หน่วยกิต)         66,000.- บาท 
 5.2 ค่าบ ารุงการศึกษา         4,000.- บาท 
 5.3 ค่ากิจกรรมพิเศษ                10,500.- บาท
 5.4 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี            700.- บาท
 5.5 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ            600.- บาท 

     รวมทั้งสิ้น 81,800.- บาท 
 

*นักศกึษาต้องช าระเงินระหว่างวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2563 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์* 
 

ทั้งนี้  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าบ ารุงสถาบัน     
ค่าการใช้เทคโนโลยี และค่าการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากนักศึกษา
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

 
6.   ผลการสอบภาษาอังกฤษ  
 เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษดังนี้ 

(6.1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

(6.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดง
ก่อนการขอส าเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

(6.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

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

 

7.  ก าหนดเปิดภาคเรียน 
 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 
 

8. ระยะเวลาการศึกษา 
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ป ี
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9. ติดต่อสอบถาม 
9.1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 085-2270197 
       กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
9.2 ฝ่ายการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ    โทร 082-7901946 
       อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 
       เว็บไซต์ http://mba.nida.ac.th/th/home 
 

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
 

                     ประกาศ ณ วันที่    22    พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

           
 

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    
 


