
 

 
 
 
                                
 

ประกาศสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกกรณสีอบสมัภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
------------------------ 

 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ ๕4 ประจำภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น 

 บัดน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จำนวน 5 ราย ดังต่อไปนี้ 

๑. รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเปน็นักศึกษา 

 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ (ครั้งท่ี 2/๒๕๖3)  
ลำดับท่ี รหัสประจำตัวสอบ           ชื่อ-สกุล 
1 632203220001 นางสาวศิริกาญจน์  สมบูรณ์ 
2 632203220002 นางสาวญาดา  พละกระโทก 
3 632203220004 นางสาวภูริชญา  จันทรเ์กิด 
4 632203220005 นายปิยพัชร์ นิธิธรรมลักษณ์ 
5 632203220006 นายรัชชานนท์  สุทธิสังข์ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ ๑ – 5 ของกลุ่มภาคพิเศษ วันเสาร์ – อาทิตย์ จะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาและลงทะเบียนเรียนวิชา ในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

๒.   รายชื่อผูไ้ด้รับคัดเลือกสำรอง 
 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ (ครั้งท่ี 2/๒๕๖3) 
      (เฉพาะการคัดเลือกในการสอบสัมภาษณ์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3) 

ลำดับท่ี รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๑ 632203220003 นายปรานต์  ศักดิ์เจริญเกียรต ิ
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สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเปน็นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้
๑. ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อน และ
ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
 
๒. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน  ๒  ชุด (พร้อมฉบับ
จริง) (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องส่งผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ด้วย จำนวน ๑ ชุด) 

๒.๒ สำเนาใบปรญิญาบัตร  จำนวน  ๒  ชุด  (พร้อมฉบับจรงิ) 
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๒  ชุด  (กรณีใช้คำนำหน้าช่ือเป็นยศ ทหาร 

ตำรวจ เพิ่มสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๒ ชุด) 
 ๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 

 ๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒  รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน แต่งกาย
สุภาพ ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น) 

๒.๖ ใบเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๒  ชุด (กรณีช่ือ-ช่ือสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
๒.๗ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน  ๒  ชุด (กรณีช่ือ-ช่ือสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
๒.๘ ใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๑  ชุด (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่าง
อื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 

 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
๒.๙ หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.๑๐ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือ 
รับรอง โดยตรงที่ 

Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
118 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

หมายเหตุ : (๑) หากผู้ผ่านการคัดเลอืกไม่ยื่นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน (ตามข้อ ๒.๑-๒.๘) ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่แจกเอกสารข้ึนทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

(๒) เอกสารตามข้อ ๒.๙ และ ๒.๑๐ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (๓) กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารับเอกสารการข้ึนทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถ
มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะด้วย 
  (๔) เอกสารถ่ายสำเนา จะต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ 
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  (๕) สถาบันฯ สงวนสิทธ์ิที่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร ๒.๑ และ ๒.๒ โดยไม่
คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่นำมาใช้ในการข้ึนทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ของสถาบันที่สำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือ
ว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลง
คุณวุฒิการศึกษา 
  (๖) สถาบันฯ สงวนสิทธ์ิที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา  
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ     
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลอืกแลว้ ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผูส้มัคร
เป็นโมฆะ ไม่มีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากข้ึนทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของ
สถาบันฯ 

 (๗) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่าน
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

(๗.๑) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด 

(๗.๒) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดง
ก่อนการขอสำเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี ้

  (๗.๒.๑) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่ เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น 
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

 (๗.๒.๒) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวัน
ยื่น(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education เท่านั้น) 
 
๓. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชําระเงิน 
ค่าลงทะเบียน 
      ทางสถาบันขอเลื่อนกําหนดการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  การลงทะเบียนผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต  และการชําระเงินค่าลงทะเบียน  โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลังจากที่สถาบันเปิดทำการ 
 
4. การชำระเงินค่าลงทะเบียน 

4.๑ นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียน (ห้ามใช้ใบนำฝากของ
ธนาคาร) และชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ได้ที่ 

4.๑.๑ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
4.๑.๒ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
4.๑.๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
4.๑.๔ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 

4.๒ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
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4.3 หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชำระเงินส่วนที่ ๑ ไว้เป็น
หลักฐานการลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน หลังการชำระเงินไปแล้ว ๒ วันทำการ 

๔.4  เมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องมาเรียนเต็มเวลา สถาบันจะไม่อนุญาตให้ลา
พัก การศึกษา หรือเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 
5. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5.๑ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

5.๑.๑  ค่าบำรุงสถาบัน       ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
5.๑.๒  ค่าลงทะเบียน ๙ หน่วยกิต ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท  ๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท   
5.๑.๓  ค่ากจิกรรมพิเศษ         ๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
5.๑.๔  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี        ๗๐๐.๐๐ บาท 
5.๑.๕  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ        ๖๐๐.๐๐ บาท 

      รวมทั้งสิ้น   ๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

 5.๒ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ ๑  ไว้เป็น
หลักฐานการลงทะเบียน 
 5.๓ หลังจากชำระเงินแล้วระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา
ในวันทำการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ 
 5.๔ เมื่อนักศึกษาดำเนินการตามข้ันตอนแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการข้ึน/ลงทะเบียน และสามารถ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 5.๕ เมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องมาเรียนเต็มเวลา สถาบันจะไม่อนุญาต
ให้ลาพักการศึกษา หรือเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3)    
 
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง 

กรณีที่มีผู้สละสิทธ์ิ คณะจะเรียกจากรายช่ือสำรองที่ประกาศ โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบ
ภายหลังจากที่สถาบันเปิดทำการ  
 
๗. กำหนดการปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 18 หรือวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖3 และขอให้นักศึกษาเข้ารับการ
ปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน 
หมายเหตุ : กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ทาง www.econ.nida.ac.th 
(เลือกภาษาไทย) หัวข้อนักศึกษา เลือกนักศึกษาปัจจุบัน 
 
๘. กำหนดการเปิดภาคเรียน  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖3 
หมายเหตุ  : ตารางสอนจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนเิทศ 

 
๙. การลงชื่อเขา้เรยีน นักศึกษาต้องลงช่ือเข้าเรียนและรบัเอกสาร/หนงัสอืประกอบการเรยีน  
ณ อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน ๑  ก่อนเวลาเรียนทุกครัง้ 
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๑0. ติดต่อสอบถาม 

 กลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   โทรศัพท์ 08-1659-3349 
       เว็บไซต์ www.econ.nida.ac.th  

 line @mbenida 
 Facebook MBE NIDA 

 
๑1. การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
 สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการคัดเลือกและ
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

 
 

      ประกาศ ณ วันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
                    รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

Admin
Typewriter
๑๒


