
 
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 

(Master of Science Program in Corporate  Finance, Investment and Risk Management) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

----------------------- 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
(Master of Science Program in Corporate Finance, Investment and Risk Management) ประจ าปี
การศึกษา 2563  ไปแล้วนั้น 
 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 33 ราย ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

1 632102270004  นางสาวอรปรียา  โสดาดี 
2 632102270005  นายอติวัณณ ์ ปราบศรีภูมิ 
3 632102270006  นายทศพร  ศุภสารัมภ์ 
4 632102270008  นางสาวฐิติกาญจน์  ธรรมกิจวัฒน์ 
5 632102270010  นายธนภูมิ  น าไพศาล 
6 632102270012  นายนภัทร  ฤกษ์สง่า 
7 632102270013  นางสาวเยาวลักษณ์  ปริญญาพล 
8 632102270015  นายภากร  พารักษา 
9 632102270020  นางสาวอรุณี  ชื่นชูธรรม 
10 632102270023  นางสาวฑิตฐิตา  บุญเลี้ยง 
11 632102270026  นางสาวนันท์นภัส  โชติวรรธกวณิช 
12 632102270027  นางสาวชลิตา  ประยุทธพงศ ์
13 632102270028  นายพีรพล  ม่วงโพธิ์ 
14 632102270029  นายปรัชญา  พูลเกษม 
15 632102270032  นางสาวอรนุช  เติมประยูร 
16 632102270033  นายนัฐพันธ์  นีละไพจิตร์ 
17 632102270034  นายมาวิน  แสงสิงคี 
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ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

18 632102270035 นางสาวปิยชุดา  วิชิตะกุล 
19 632202280001  นายบุญฤทธิ์  โชติศรีลือชา 
20 632202280003  นางสาวนันทิพร  แซ่โค้ว 
21 632202280004  นายศุภพล  เลิศนีรนาท 
22 632202280005  นางสาวพรพิรุณ  สุคันวรานิล 
23 632202280006  นางสาวณัฏฐนิช  เฮงพัฒนา 
24 632202280007  นายนัฐชัย  เข็มพรม 
25 632202280008  นางสาวณัฏฐนิช  วิเศษโสภากุล 
26 632202280010  นางสาวจิดาภา  ธาระวานิช 
27 632202280011  นางสาวชุลีพร  เหมือนเสมอใจ 
28 632202280012  นางสาวศิริวลัย  มณีสินธุ์ 
29 632202280013  นายธีรพล  พ่วงอ าพันธ์ 
30 632202280014  นางสาวอริสา  ฉัตรไชยเดช 
31 632202280015  นางสาวพัชรพร  ตังคนานนท ์
32 632202280016  นางสาวธวัลหทัย  ตังคนานนท ์
33 632202280017  นายพัทธพล  ตังคนานนท์ 

 
   
ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้อง
ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ส าหรับเอกสารถ่ายส าเนาทุก
ฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ 
2.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน  2  ชุด (พร้อมฉบับจริง)
 (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
 เทียบเท่าด้วย จ านวน 1 ชุด) 
2.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร   จ านวน  2  ชุด  (พร้อมฉบับจริง) 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ชุด  (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร ต ารวจ 
 เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ชุด) 
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ชุด 
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ 
 ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น) 
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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) 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง
 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) ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

(2) เอกสารตามข้อ 2.9 และ 2.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (3) กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารับเอกสารการข้ึนทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มอบฉันทะ 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 จะถือว่า
ขาดคุณสมบัตใินการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ 
ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (7) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
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(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 หรอื 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. การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
1 วันที่ 23 – 26 

พฤศจิกายน 2563 
รับเอกสารส าหรับการ
ลงทะเบียน 

ผู้ผ่านการคัดเลือกน าเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ 
ตามข้อ 2. มารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารการลงทะเบียน
ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์
ประพันธ์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.  

2 วันที่ 23 – 26 
พฤศจิกายน 2563 

บันทึกข้อมูลประวัติ
นักศึกษาใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ ท าการ 
LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพ่ือบันทึก
ประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จนถึงเวลา 
23.59 น. พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน  
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนตามที่ก าหนดข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการ
การศึกษา โทร. 02-727-3367 (วันและเวลาราชการ) 

3 วันที่ 23 – 27 
พฤศจิกายน 2563 

ช าระเงินค่าข้ึน/
ลงทะเบียน 

ช าระเงินตามวันที่ก าหนดได้ที่ 
 1.ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 2.ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
 3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
 4.Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ  
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          หมายเหตุ:  
 1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตาม
อัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ  
 2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายใน
เวลาท าการของธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น 
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์  
 3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษา
เก็บเอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานการ ลงทะเบียน  
 4.ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) อนึ่ง นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและการช าระเงินหลังจากช าระเงินไป
แล้ว 2 วันท าการ 

 
 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 4.1 ค่าลงทะเบียนเรียน  (หน่วยกิตละ 6,500 บาท ภาคแรก 12 หน่วยกิต)         78,000.- บาท 
 4.2 ค่าบ ารุงการศึกษา         4,000.- บาท 
 4.3 ค่ากิจกรรมพิเศษ                20,000.- บาท
 4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี            700.- บาท
 4.5 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ            600.- บาท 

     รวมทั้งสิ้น 103,300.- บาท 
หมายเหตุ จ านวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าเรียน Intensive Business Course เรียบร้อยแล้ว 

(สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 

5. ก าหนดการเรียน Intensive Business Course วันที่ 28 ,29 พฤศจิกายน และ 5,6,12,13,19,20 
ธันวาคม 2563 รายละเอียดตารางเรียนสามารถดูได้ที่  http://mba.nida.ac.th/th/home 

6. ก าหนดการเปิดภาคเรียน  เดือนมกราคม 2564 
7. ติดต่อสอบถาม 
 7.1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273367-9  

กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
7.2 ฝ่ายการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ    โทร 0-2727-3937 

อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 
เว็บไซต์ http://mba.nida.ac.th/th/home 
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8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึนทะเบียน 

เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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