
 

 
 
 
                                
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รืไอง  ประกาศผลการคัดลือกกรณีสอบขຌอขียน ระดับปริญญาท ภาคพิศษ 

หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะพัฒนาการศรษฐกิจ 

ครัๅงทีไ 2 ภาคการศึกษาทีไ 2 ปการศึกษา ๎๑๒3 

------------------------ 
 
 ตามทีไสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดຌก าหนด฿หຌมีการพิจารณาคัดลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาท ภาคพิศษ หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุนทีไ ๑5 ประจ าภาค
การศึกษาทีไ 2 ปการศึกษา ๎๑๒3 เปลຌวนัๅน 

 บัดนีๅ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดຌพิจารณาคัดลือกรียบรຌอยลຌว จึงขอประกาศรายชืไอ 
ผูຌเดຌรับการคัดลือกป็นนักศึกษา จ านวน 5 ราย ดังตอเปนีๅ 
ํ. รายชืไอผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกป็นนักศึกษา 

 กลุมรียนภาคพิศษ วันสาร์-อาทิตย์ (ครัๅงทีไ 2/๎๑๒3)  
ล าดับทีไ รหัสประจ าตัวสอบ           ชืไอ-สกุล 

ํ 632103220002 นายสมชาย  รัชตผดุง 
๎ 632103220003 นายณัฐพงศ์  คงสุข 
3 632103220004 นายราชันย์  เผผน 
4 632103220005 นางสาวมะลิษา  บัวกຌว 
5 632103220006 นางสาวอารียา  ฤทธิ์คง 

 
ผูຌเดຌรับคัดลือกล ำดับทีไ ํ – 5 ของกลุมภำคพิศษ วันสำร์ – อำทิตย์ จะตຌองขึๅนทะบียนป็น

นักศึกษำละลงทะบียนรียนวิชำ ฿นภำค 2 ปีกำรศึกษำ ๎๑๒3 

 

ส าหรับผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกป็นนักศึกษา จะตຌองปฏิบัติตามงืไอนเขดังนีๅ 
ํ. ฿นกรณีทีไผูຌเดຌรับการคัดลือก ป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะตຌองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาดิมกอน ละ
ถຌาหากยังคงคຌางพันธะกับสถาบันฯ จะตຌองด านินการ฿หຌรียบรຌอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึๅนทะบียนป็นนักศึกษา฿หม  
2. อกสารประกอบการขึๅนทะบียนส าหรับนักศึกษา฿หม 
    (อกสารถายส านาตຌองซในรับรองทุกฉบับ) 
 2.1 ส านาสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ทีไระบุวันทีไส ารใจ
การศึกษาหรือทียบทา จ านวน  2  ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอนืไอง  2 ป จะตຌองสงผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือทียบทาดຌวย จ านวน 2 ชุด)  พรຌอมอกสารตัวจริง 

2.2 ส านา฿บปริญญาบัตร  จ านวน  2  ชุด  พรຌอมอกสารตัวจริง 
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2.3 ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ชุด   
(กรณี฿ชຌค าหนຌาชืไอป็นยศ ทหาร/ต ารวจ พิไมส านาบัตรขຌาราชการพรຌอมค าสัไงตงตัๅงยศ 
จ านวน 2 ชุด) 

 2.4 ส านาทะบียนบຌาน  จ านวน  1  ชุด 
 2.5 ฿บรับรองพทย์จากพทย์ปริญญาทีไมี฿บอนุญาตประกอบรคศิลป์ ซึไงออก฿หຌเมกิน 1 ดือน 
ละสดงวาป็นผูຌทีไเมมีรคติดตอ หรือรครຌายรงอยางอืไน ซึไงจะป็นอุปสรรคตอการศึกษา สามารถขอเดຌจาก
รงพยาบาล ละคลินิกทัไวเป ทัๅงของรัฐบาลละอกชน 
 2.6 รูปถายขนาด 1 นิๅว  จ านวน 3 รูป เมสวมครุยหรือครืไองบบนักศึกษาของ
สถาบันอืไน ละถายมาลຌวเมกิน 6 ดือน 
 2.7 หลักฐานการปลีไยนชืไอ-ชืไอสกุล ทะบียนสมรส จ านวน 2 ชุด  
  (กรณีชืไอ-สกุลเมตรงกับหลักฐานการศึกษา) 

 ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาจากตางประทศ ตຌองมีอกสารพิไมติมดังนีๅ 
๎.8 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดยติดตอขอเดຌทีไส านักมาตรฐานละประมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๎.9 หนังสือรับรองการส ารใจการศึกษาจากสถานศึกษา ดย฿หຌสถาบันการศึกษาสงหนังสือ 
รับรอง ดยตรงทีไ 

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

หมายหตุ : 1. อกสารตามขຌอ 2.8 ละ 2.9 สถาบันอนุลม฿หຌสงถึงวันปຂดภาคการศึกษา มิฉะนัๅนจะถือ
วาอกสารการขึๅนทะบียนเมครบถຌวน ละอาจหมดสภาพการป็นนักศึกษาของสถาบัน 

2. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบอกสารขึๅนทะบียนป็นนักศึกษา ลຌวพบวาเมถูกตຌอง  
เมครบถຌวน ละเมป็นเปตามประกาศสถาบันฯ รืไอง ผลการคัดลือกขຌาป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผูຌผาน
การคัดลือก เมสงอกสารการขึๅนทะบียนป็นนักศึกษาภาย฿นวันทีไก าหนดขຌางตຌนสถาบันจะถือวาการขึๅน
ทะบียนป็นนักศึกษา ยังเมสมบูรณ์ ละสถาบันอาจพิจารณา   ถึงสภาพการป็นนักศึกษาป็นมฆะละจะเม
คืนงินคาธรรมนียมการศึกษาเมวากรณี฿ดโ ทัๅงสิๅน 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ทีไจะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามอกสารการขึๅนทะบียนตามขຌอ 2.1 
ละ 2.2 ดยเมค านึงถึงระยะวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิทีไน ามา฿ชຌ฿นการขึๅนทะบียนดังกลาว เมถูกตຌองตรง
กับขຌอทใจจริงของสถานศึกษาทีไส ารใจการศึกษา หรือเมเดຌรับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการป็นนักศึกษาละอาจพิจารณาด านินการตามกฎหมาย฿น
กรณีทีไมีการปลอมปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ทีไจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสมัครดยเมค านึงถึงระยะวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูຌสมัครเมป็นเปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือวา
ขาดคุณสมบัติ฿นการขຌาศึกษา มຌวาจะประกาศผลการคัดลือกลຌว ฿หຌถือวาผลการคัดลือกของผูຌสมัครทีไขาด
คุณสมบัติดังกลาวป็นมฆะ ละเมมีสิทธิ์ขึๅนทะบียนป็นนักศึกษาหรือหากขึๅนทะบียนป็นนักศึกษาลຌว จะถือ
วาหมดสภาพการป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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3. การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
3.1 วันที่ 9 และวันที่ 14 

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

รับเอกสารการ 
ขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษา 

ผู้ผ่านการคัดเลือกน าเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตาม
ข้อ 2. มารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารการลงทะเบียน ที่ กอง
บริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
 

 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 
2563 

เวลา 08.30 - 12.00 น. 
และ 13.00 - 19.30 น. 

  

3.2 ตั้งแตว่ันที่ 9 – 16 
ธันวาคม 2563 

 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษา
ใหม่และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพ่ือบันทึกประวัติ
ให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้ จนถึงเวลา 23.59 น. ของ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 และนักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ช าระเงิน 
หมายเหตุ 
นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียน
ภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหา ในการลงทะเบียน 
กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา 
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและเวลาราชการ) 

3.3 ตั้งแตว่ันที่ 9 – 17 
ธันวาคม 2563 

 

ช าระเงิน 
ค่าข้ึนทะเบียน
และลงทะเบียน 

ช 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 าระเงินให้เปน็ไปตามอัตราที่แต่ละ
ช่องทางเรียกเก็บ 

2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดและภายในเวลาท าการของธนาคาร
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บเอกสารการ
ช าระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 

4. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)            

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

http://reg.nida.ac.th/
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4. กณฑ์การสอบวัดความรูຌภาษาอังกฤษ  
4.1. ผูຌขຌาศึกษาตอ฿นหลักสูตรปริญญาท ตຌองผานกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนีๅ 

1. กรณีนักศึกษาทีไตຌอง฿ชຌคะนนสอบภาษาอังกฤษพืไอประกอบการยืไนสมัครสอบสัมภาษณ์     
฿นการขຌาศึกษา฿นสถาบัน ตຌองมีผลคะนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทัๅงนีๅ คะนนผานกณฑ์ขัๅนตไ า ฿หຌป็นเปตามทีไตละหลักสูตรก าหนด 

2. กรณีนักศึกษาทีไเมตຌอง฿ชຌคะนนสอบภาษาอังกฤษยืไนสมัครสอบสัมภาษณ์ ฿นการขຌาศึกษา
฿นสถาบัน นักศึกษาจะตຌองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
มาสดงกอนการขอส ารใจการศึกษา 

4.2. ผลคะนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะนน ดังนีๅ 
1. ผลคะนนสอบ NIDA TEAP จะตຌองมีอายุเมกิน 1 ป นับถึงวันยืไน  

(สมัครสอบเดຌทีไ ศูนย์พัฒนาละบริการดຌานภาษาละการสืไอสาร คณะภาษาละการสืไอสาร) 
2. ผลคะนนสอบ TOEFL ละ IELTS จะตຌองมีอายุเมกิน 2 ป นับถึงวันยืไน 

(คะนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตຌองป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
หรือ International Education ทานัๅน) 

 

5. อัตราคาธรรมนียมการลงทะบียน 

 5.ํ อัตราคาธรรมนียมการศึกษาภาค 2 ปการศึกษา ๎๑๒3 
5.ํ.ํ  คาบ ารุงสถาบัน       ๐,์์์.์์ บาท 
5.ํ.๎  คาลงทะบียน ๕ หนวยกิต โ ละ ๐,๑์์ บาท  ๐์,๑์์.์์ บาท   
5.ํ.๏  คากิจกรรมพิศษ         ๑,์์์.์์ บาท  
5.ํ.๐  คาธรรมนียมการ฿ชຌบริการทคนลยี        ๓์์.์์ บาท 
5.ํ.๑  คาธรรมนียมการ฿ชຌบริการทรัพยากรสารสนทศ        ๒์์.์์ บาท 

      รวมทัๅงสิๅน   ๑์,๔์์.์์ บาท 
หมายหตุ  
1. คาธรรมนียมการช าระงิน฿หຌป็นเปตามอัตราทีไตละชองทางรียกกใบ  
2. อัตราคาธรรมนียมการศึกษาอาจปลีไยนปลงตามความหมาะสม ตามประกาศสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 5.๎ หลังจากช าระงินรียบรຌอยลຌว฿หຌนักศึกษากใบ฿บจຌงยอดการช าระงิน สวนทีไ ํ  เวຌป็น
หลักฐานการลงทะบียน 

 5.๏ หลังจากช าระงินลຌวระบบทะบียนจะท าการปรับปรุงขຌอมูลการลงทะบียนของนักศึกษา
฿นวันท าการถัดเป (วຌนวันหยุดราชการ) ดยนักศึกษาสามารถขຌาเปตรวจสอบผลการลงทะบียนเดຌ 
 5.๐ มืไอนักศึกษาด านินการตามขัๅนตอนลຌวถือวาสรใจสิๅนการขึๅน/ลงทะบียน ละสามารถ
ตรวจสอบผลการลงทะบียนผานทางอินทอร์นใต 

 5.๑ มืไอเดຌลงทะบียนขຌารียนลຌว นักศึกษาจะตຌองมารียนตใมวลา สถาบันจะเมอนุญาต
฿หຌลาพักการศึกษา หรือพิกถอนวิชารียน฿นภาคการศึกษารก (ภาครียนทีไ 2 ปีการศึกษา ๒๑๒3)    
 5.6 ระยะวลาการศึกษาระดับปริญญาท ทุกหลักสูตร฿ชຌระยะวลา฿นการศึกษาเมกิน ๑ ป 
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8. ก าหนดการปฐมนิทศ วันอาทิตย์ทีไ 20 ธันวาคม ๎๑๒3 ละขอ฿หຌนักศึกษาขຌารับการปฐมนิทศดยพรຌอม
พรียงกัน

9. ก าหนดการปຂดภาครียน  วันสาร์ทีไ 9 มกราคม 2564
หมายหตุ  : ตารางสอนจะจຌง฿หຌทราบ฿นวันปฐมนิทศ

10. การลงชืไอขຌารียน นักศึกษาตຌองลงชืไอขຌารียนละรับอกสาร/หนังสือประกอบการรียน
ณ อาคารนวมินทราธิราช ชัๅน ํ  กอนวลารียนทุกครัๅง

11. ติดตอสอบถาม
ํ1.ํ กลุมงานทะบียนละประมวลผลการศึกษา ทรศัพท ์์ ๎๓๎๓ ๏๏๒๓ 

กองบริการการศึกษา ชัๅน ๐ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
ํ1.๎ กลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาการศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชัๅน ํ๐ 

ทรศัพท์ ์ ๎๓๎๓ ๏ํ๓๒-๓  
วใบเซต์ www.econ.nida.ac.th  
Email  monticha.chi@nida.ac.th 
line @mbenida 
Facebook MBE NIDA 

12. การคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล
สถาบันจะท าการกใบ รวบรวม ฿ชຌ ละปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌสมัคร ผูຌรับการคัดลือกละ

ขึๅนทะบียนป็นนักศึกษาของสถาบัน พืไอวัตถุประสงค์฿นการจัดการศึกษา ตามหนຌาทีไละอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

      ประกาศ ณ วันทีไ      ธันวาคม  พ.ศ. ๎๑๒3 

 (ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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