
 

 
 
 
                                
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกกรณีสอบสัมภาษณ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา ๒๕๖3 
------------------------ 

 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ รุนที่ ๕5 ประจําภาค
การศกึษาที่ 2 ปการศึกษา ๒๕๖3 ไปแลวนั้น 

 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี้ 

๑. รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา 

 กลุมเรียนภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย (ครั้งที่ 4/๒๕๖3)  
ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ           ชื่อ-สกุล 

๑ 634203220001 นายกฤษณฏิภูมิ อาขุบุตร 
๒ 634203220002 นางสาวพรรณวดี จันทรเอ่ียม 

 
ผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ ๑ – 2 ของกลุมภาคพิเศษ วันเสาร – อาทิตย จะตองข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาและลงทะเบียนเรียนวิชา ในภาค 2 ปการศึกษา ๒๕๖3 
 

สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
๑. ในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมกอน และ
ถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันฯ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  
 
2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม 
    (เอกสารถายสําเนาตองเซ็นรับรองทุกฉบบั) 
 2.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณที่ระบุวันที่สําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน  2  ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองสงผล
การศกึษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาดวย จํานวน 2 ชุด) 

2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน  2  ชุด   
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  ชุด   

(กรณีใชคําหนาชื่อเปนยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรขาราชการพรอมคําสั่งแตงตั้งยศ 
จํานวน 2 ชุด) 
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2.4 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ชุด 
 2.5 ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 
และแสดงวาเปนผูที่ไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอยางอ่ืน ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา สามารถขอไดจาก
โรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
 2.6 รูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป ไมสวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของ
สถาบันอื่น และถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
 2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จํานวน 2 ชุด  
  (กรณชีื่อ-สกุลไมตรงกับหลักฐานการศึกษา) 

 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
๒.8 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.9 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือ 
รับรอง โดยตรงที ่

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

หมายเหตุ : 1. เอกสารตามขอ 2.8 และ 2.9 สถาบันอนุโลมใหสงถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือ
วาเอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

2. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา แลวพบวาไมถูกตอง  
ไมครบถวน และไมเปนไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลอืกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผูผาน
การคัดเลือก ไมสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันที่กําหนดขางตนสถาบันจะถือวาการขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา ยังไมสมบูรณ และสถาบันอาจพิจารณา   ถึงสภาพการเปนนักศึกษาเปนโมฆะและจะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามขอ 2.1 
และ 2.2 โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาว ไมถูกตองตรง
กับขอเท็จจริงของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายใน
กรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศกึษา 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครโดยไมคํานึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบวา คณุสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือวา
ขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะถือ
วาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
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3. การขึ้น/ลงทะเบียนเปนนักศึกษา และชําระเงินคาลงทะเบียน 

ลําดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 
3.1 ตั้งแตวันที ่23 - 25 

กันยายน 2563 
เวลา 08.30 - 12.00 น. 
และ 13.00 - 16.30 น. 

รับเอกสารการ 
ขึ้นทะเบียน  
เปนนักศึกษา 

ผูผานการคัดเลือกนําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตาม
ขอ 2. มารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารการลงทะเบียน ที่ กอง
บริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ  
 

 วันเสารที่ 26 กันยายน 
2563 

เวลา 09.00 - 16.00 น.  
3.2 ตั้งแตวันที ่23 - 27 

กันยายน 2563 
 

บันทึกขอมูล 
ประวัตินั กศึกษา
ใหมและลงทะเบียน 

นักศกึษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/ 
ทําการ LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนทั้งรหัสผูใช 
(USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) เพ่ือบันทึกประวัติ
ใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนได จนถึงเวลา 23.59 น. ของ
วันที่ 27 กันยายน 2563 และนักศกึษาพิมพใบแจงยอดการ
ชําระเงิน 
หมายเหตุ 
นักศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียน
ภายในวันที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปญหา ในการลงทะเบียน 
กรุณาติดตอกองบริการการศึกษา 
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและเวลาราชการ) 

3.3 ตั้งแตวันที ่23 - 28 
กันยายน 2563 

 

ชําระเงิน 
คาขึ้นทะเบียน
และลงทะเบียน 

ชําระเงินตามวันที่กําหนด ไดที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หมายเหตุ 
1. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตราที่แตละ

ชองทางเรียกเก็บ 

2. ชําระเงินภายในวันที่กําหนดและภายในเวลาทําการของธนาคาร

และเคานเตอรเซอรวิส เทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ 

3. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลวใหนักศกึษาเก็บเอกสารการ

ชําระเงินไวเปนหลักฐานการลงทะเบียน 

4. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียนของ

นักศึกษาในวันทําการถัดไป (เวนวันหยุดราชการ)            

นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบยีนและการชาํระเงินหลังจากชาํระเงินไปแลว 2 วันทําการ 
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4. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  
4.1. ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี ้

1. กรณีนักศึกษาท่ีตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ    
ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผานเกณฑขั้นต่ํา ใหเปนไปตามที่แตละหลักสูตรกําหนด 

2. กรณีนักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
มาแสดงกอนการขอสําเร็จการศกึษา 

 
4.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี ้

1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบไดท่ี ศนูยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
หรือ International Education เทานั้น) 

 
5. อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียน 
 5.๑ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาค 2 ปการศึกษา ๒๕๖3 

5.๑.๑  คาบํารุงสถาบัน       ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
5.๑.๒  คาลงทะเบียน ๙ หนวยกิต ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท  ๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท   
5.๑.๓  คากิจกรรมพิเศษ         ๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
5.๑.๔  คาธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลย ี        ๗๐๐.๐๐ บาท 
5.๑.๕  คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ        ๖๐๐.๐๐ บาท 

      รวมทั้งสิ้น   ๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท 
หมายเหต ุ 
1. คาธรรมเนยีมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตราที่แตละชองทางเรียกเก็บ  
2. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 5.๒ หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลวใหนักศึกษาเก็บใบแจงยอดการชําระเงิน สวนที่ ๑  ไวเปน
หลักฐานการลงทะเบียน 
 5.๓ หลังจากชําระเงินแลวระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา
ในวันทําการถัดไป (เวนวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเขาไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได 
 5.๔ เมื่อนักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนแลวถือวาเสร็จสิ้นการขึ้น/ลงทะเบียน และสามารถ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ต 
 5.๕ เมื่อไดลงทะเบียนเขาเรียนแลว นักศึกษาจะตองมาเรียนเต็มเวลา สถาบันจะไมอนุญาต
ใหลาพกัการศึกษา หรือเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕๖3)    
 5.6 ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษาไมเกิน ๕ ป 
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8. กําหนดการปฐมนิเทศ วันเสารที่ 19 หรือวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖3 และขอใหนักศึกษาเขารับการ
ปฐมนิเทศโดยพรอมเพรียงกัน

9. กําหนดการเปดภาคเรียน  วันเสารที่ 9 มกราคม 2564
หมายเหตุ  : ตารางสอนจะแจงใหทราบในวันปฐมนิเทศ

10. การลงชื่อเขาเรียน นักศึกษาตองลงช่ือเขาเรียนและรับเอกสาร/หนังสือประกอบการเรียน
ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น ๑  กอนเวลาเรียนทุกครั้ง

11. ติดตอสอบถาม
๑1.๑ กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศพัท ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๖๗ 

กองบริการการศึกษา ชั้น ๔ อาคารนราธิปพงศประพันธ 
๑1.๒ กลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น ๑๔ 

โทรศัพท ๐ ๒๗๒๗ ๓๑๗๖-๗  
เว็บไซต www.econ.nida.ac.th  
Email  monticha.chi@nida.ac.th 
line @mbenida 
Facebook MBE NIDA 

12. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสมัคร ผูรับการคัดเลือกและ

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 ประกาศ ณ วันที่  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม) 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒๑
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