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ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ 

ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 14 ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------- 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 14 ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕62 นั้น  

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 
1 621101021004  นางสาวณรรจรีย์  วงษ์ยะลา 
2 621101021006  นางสาวลลิตา  มงคลสิน 
3 621101021007  นางอิสราภรณ์  บุนนาค 
4 621101021008  นางศรุดา  เชวงศักดิ์โสภาคย์ 
5 621101021009  นางสาวอัจฉรา  พินิจรอบ 
6 621101021010  นายนภัส  สาโรวาท 
7 621101021012  นางสาวณภัทรกุญช์  ยนแสง 
8 621101021014  นางสาวนิสาชล  ศรีวิลัย 
9 621101021015  นางสาวคัทลียา  เหลือคณานันต์ 

10 621101021016  นางสาวนาฏรฐา  ทองเนื้อแปด 
11 621101021017  นางสาวเกสรา  พากเพียร 
12 621101021019  ร้อยโทหญิงวรัมพร  ช่างเรียน 
13 621101021021  นายปณชัย  แซ่ตั้ง 
14 621101021022  นายสุขุมพันธุ์  บูรณะวิโรจน์ 
15 621101021023  นางสาวณัฏฐริกา  บุญทรัพย์ 
16 621101021024  นางสาวมาดา  เฉิน 
17 621101021025  นางสาวสุพัฒตรา  ไมตรีสวัสดิ์ 
18 621101021026  นางสาววรรณภา  นิ่มอ่อน 
19 621101021027  นางสาวดารัตน์  ปิงใจ 
20 621101021029  นางสาวนันท์นภัส  เกษมสุข 
21 621101021030  นางสาวพิรพรรณ  คล้ายคลึง 
22 621101021031  นางสาวหทัยสุ  เล้าประเสริฐ 
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ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญตามรายชื่อข้างต้นต้องมารายงานตัวและรับเอกสาร
แนะน าการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเข้าเรียนผ่านระบบด้วยตนเอง ภายในวันที่ 17 - 20 มิถุนายน      
๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. และช าระเงินภายในวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 
๒๕62 (ในเวลาท าการของธนาคารเท่านั้น) ผู้ที่ไม่มารับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนและไม่ช าระ
เงินภายในวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน จะต้องลาออกจากสถานภาพเดิม
ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และกรณีที่เคยเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ 
และได้หมดสภาพการเป็นนักศึกษา หากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

๒. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
๒.๑ ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน ๒ ชุด 
๒.๒ ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน     

๒ ชุด (ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องส่งส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย) 

๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
(กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ชุด) 

๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
๒.๕ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ทั้งของรัฐและเอกชน 

๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย หรือเครื่องแบบ 
นักศึกษาของสถาบันอื่น) 

๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนยศ เปลื่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ชุด กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  
ไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จการศึกษา 

๒.๘ ส าเนาใบทะเบียนสมรส จ านวน 1 ชุด  
 
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยื่นค าร้องขอได้ที่ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมแนบส าเนา
หลักฐานการศึกษาด้วย 
(2) หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่  

Educational Service Devision 
National Institute of Development Administration  
118 Serithai Road, KlongChan,Bangkapi, Bangkok 10240  
 

สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ (1) และข้อ (2) ภายในวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕62 มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

หมายเหตุ  เอกสารถ่ายส าเนาให้ชัดเจนและลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ 
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 เพื่อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปเป็นตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันจึงก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 (1) นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการ     
เข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
ยื่นสมคัรสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

 (2) นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผล
การสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา  

 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ ก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
 (1) ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 
 (2) ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purpose) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสาร ด าเนินการจัดสอบ 

 
 การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว้นลงทะเบียนวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

 
๓. น าหลักฐานตามข้อ ๒ มารายงานตัวที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษากองบริการ

การศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น ๔ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน ๒๕62 เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. เพ่ือรับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน 
(Password) ส าหรับ Login เข้าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
https://reg.nida.ac.th  

 (กรณีไม่สามารถมารับเอกสารในวันดังกล่าวได้ ขอให้ส่งตัวแทนมารับเอกสารการลงทะเบียนด้วย 
โดยจะต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วยมิเช่นนั้นจะถือว่า        
สละสิทธิ์) 

อนึ่ง ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา - บีเฟิสต์ สมาร์ทโดยธนาคารก าหนดวันรับบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาพร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลั ง ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท      
ของธนาคารทุกประการ 

๔. นักศึกษาท ารายการลงทะเบียนตามรายวิชาที่สถาบันฯ ก าหนดให้ ระหว่างวันที่ 17 - 20 
มิถุนายน 2562 นักศึกษาสามารถดูตัวอย่าง ขั้นตอนการลงทะเบียนจากข่าวประกาศข้อ ๑  
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบลงทะเบียน หากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ กองบริการ
การศึกษา โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๓๖๙ 
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๕. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดไปช าระเงิน ดังนี้  

๑. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
๒. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
๔. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 

 

 

 
 

 
 

๖. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาสามัญมีดังนี้ 
๖.๑ ค่าบ ารุงสถาบัน         ๔,๐๐๐  บาท 
๖.๒ ค่าลงทะเบียน 12 หน่วยกิต     72,๐๐๐  บาท 
๖.๓ ค่าบริการเทคโนโลยี           ๗๐๐  บาท 
๖.๔ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด)       ๖๐๐  บาท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,๓0๐  บาท 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

๗. หลังจากช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดช าระเงินส่วนที่ ๑      
ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน ระบบจะท าการปรับปรุงข้อมูลการช าระเงินของนักศึกษาและ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินได้หลังจากช าระแล้ว ๒ วันท าการ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ผ่านทาง https://reg.nida.ac.th 

๘. เมื่อนักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอนข้อที่ ๑-๗ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้นการขึ้น/ลงทะเบียน 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒.๑ และ๒.๒ 

โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสถาบันฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและด าเนินการตามกฎหมายในกรณี   ปลอม
แปลงคุณวุฒิทางการศึกษา  

 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน     
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของ
ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

การปฐมนิเทศ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี จึง

ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านไปรับการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

 

นักศึกษาจะต้องช าระเงินระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 
เท่านั้น มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 



- ๕ - 

 

การเปิดภาคการศึกษา  
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 (ตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ www.gscm.nida.ac.th) 

  
ติดต่อสอบถาม 
1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273367-9 ,3629 

กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
2. ฝ่ายการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ   โทร 02-7273764 

ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์  
 
 

          ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   


