
 

 
 
 
                                
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกกรณีสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
------------------------ 

 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ ๕4 ประจ าภาค
การศึกษาที ่1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 8 ราย ดังต่อไปนี้ 

๑. รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ (ครั้งท่ี 3/๒๕๖3)  
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ           ชื่อ-สกุล 
1 633203220004 นายวรพงษ์  เหรียญศิริวรรณ 
2 633203220005 นายเอกชัย  มอโปกู่ 
3 633203220006 นายพลฤทธิ์  วิสรกล่อมฤทธิ์ 
4 633203220007 นายอิสเรศ  วงศ์เสถียรโสภณ 
5 633203220008 นางสาวชนิกานต์  ปึงศิริเจริญ 
6 633203220009 นายศุภเดช  จิรขวัญฉาย 
7 633203220010 นางสาวปัณฑารีย์  สมภูเวียง 
8 633203220011 นายอัษฎาวุธ  จันทร์หอม 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกล ำดับที่ ๑ – 8 ของกลุ่มภำคพิเศษ วันเสำร์ – อำทิตย์ จะต้องขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษำและลงทะเบียนเรียนวิชำ ในภำค ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
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ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ  ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันจะต้องด าเนินการ
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 
2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่ 
    (เอกสารถ่ายส าเนาต้องเซ็นรับรองทุกฉบับ) 
 2.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน  2  ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง  2 ปี จะต้องส่งผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จ านวน 2 ชุด) 

2.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน  2  ชุด   
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ชุด  (กรณีใช้ค าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ 

เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศ จ านวน 2 ชุด) 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ชุด 

 2.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จาก
โรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
 2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของ
สถาบันอื่น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
 2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน 2 ชุด (กรณีชื่อ -สกุลไม่ตรงกับ
หลักฐานการศึกษา) 
 2.8 นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา 
 
(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (2.1 – 2.8) ส่งถึงสถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ 
ถึงภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ  
โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240  

(ระบุเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ) 

 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
๒.๙ หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.๑๐ หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือ 
รับรอง โดยตรงที่ 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
118 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

หมายเหตุ : 1. เอกสารตามข้อ 2.9 และ 2.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือ
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

2. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง  
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่าน
การคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ก าหนดข้างต้นสถาบันจะถือว่าการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ยังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณา   ถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 2.1 
และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตรง
กับข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายใน
กรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือ
ว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 
3. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

 1. กรณีนักศึกษาท่ีต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ 
คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

 2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษา 
ในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการ
ขอส าเร็จการศึกษา 

 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
 1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
 2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education เท่านั้น) 
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    4. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
4.1 ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 

กรกฎาคม 2563 
ยืนยันสิทธิ์การ 
ขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษา 
(Online) 

   นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ 
เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A  
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น 
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกก าหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

4.2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 
กรกฎาคม 2563 

ส่งเอกสารการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้สถาบัน 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษให้สถาบัน  
(เอกสารตามข้อ 2.) 

4.3 ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 
กรกฎาคม 2563 

ส่ง e-mail แจ้ง
นักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามท่ีผู้ผ่านการ
คัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้
งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มท าบัตร
นักศึกษา ได้ที่  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

4.4 ตั้งแตว่ันที่ 15 – 21 
กรกฎาคม 2563 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

   นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน 
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินได้ จนถึงเวลา 
23.59 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

หมายเหตุ 
นักศึกษาท่ีไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา  
โทร 02-727-3629, 02-7273367-9 (วันและ
เวลาราชการ) 

4.5 วันที่ 15 – 22  
กรกฎาคม 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)  

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
   4. Counter Service  

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

     หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่

แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท า

การของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น 
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ
ใบแจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็น
หลักฐานการลงทะเบียน  

4. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และการช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วัน
ท าการ 

หมายเหตุ เมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องมาเรียนเต็มเวลา สถาบันจะไม่อนุญาตให้ลาพัก
การศึกษา หรือเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)    
 

5. วิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน 

5.1 ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2563 
 BE4010 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3 หน่วยกิต)  กลุ่ม B1 

5.2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 
 BE5010 พ้ืนฐานบัญชีและการเงิน (3 หน่วยกิต)     กลุ่ม B1 
 BE6010 จุลเศรษฐศาสตร์ (3 หน่วยกิต)      กลุ่ม B1 
 
 
6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (แบ่งช าระเป็น 2 รอบ) 

6.1 รอบ 1 (ช าระเงินวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2563) 
 1. ค่าบ ารุงสถาบัน               4,000.00 บาท 

  2. ค่าธรรมเนียม 3 หน่วยกิต ๆ ละ 4,500 บาท  13,500.00    บาท  
  3. ค่ากิจกรรมพิเศษ        5,000.00 บาท 
  4. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี        700.00 บาท  
  5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ       600.00 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    23,800.00 บาท 
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6.2 รอบ 2 (ช าระเงินวันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2563) 
1. ค่าธรรมเนียม 6 หน่วยกิต ๆ ละ 4,500 บาท 27,000.00 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    27,000.00 บาท 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

7. ก าหนดการปฐมนิเทศ แจ้งให้ทราบภายหลังทาง www.econ.nida.ac.th (เลือกภาษาไทย) หัวข้อนักศึกษา
เลือกนักศึกษาปัจจุบัน 

8. ก าหนดการเปิดภาคเรียน  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ  : ตารางสอนจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ 

9. การลงช่ือเข้าเรียน นักศึกษาต้องลงชื่อเข้าเรียนและรับเอกสาร/หนังสือประกอบการเรียน
ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 1  ก่อนเวลาเรียนทุกครั้ง 

10. ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๑๗๖-๗ และ 08-1659-3349 
 เว็บไซต์ www.econ.nida.ac.th  
line @mbenida 
Facebook MBE NIDA 

11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการคัดเลือกและ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

      ประกาศ ณ วันที่      มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๕


