
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ  
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 21  

ประจ าภาค ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑   
------------------------------------------ 

 ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะ
การจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ  กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 21  ประจ าภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ นั้น 

 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ      
ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ดังต่อไปนี้  
 

     หลักสูตรแผน ก๒ ศึกษารายวิชา ๒๔ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต และ 

               หลักสูตรแผน ข  ศึกษารายวิชา ๓๓ หน่วยกิต วิชาค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต 
 
 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 

๑. 641109210001 นางสาวพิมสาย    ขอเจริญ 

๒. 641109210002 นายสนธิชัย กังวานสกุลทอง 
๓. 641109210003 นายภานุวัสส์ สมบูรณ์ยิ่ง 
๔. 641109210004 นางสาวพฤฒธร โรสเรส 

๕. 641109210005 นางสาวกนกวรรณ  สังข์นุกูล 

๖. 641109210006 นายศิวกร รัตติโชติ 
๗. 641109210007 นางสาวเฟ่ืองฟ้า ดวงแจ่ม 

8. 641109210008 นางสาวกมลพรรณ ช่วยบ ารุง 
9. 641109210009 นางสาวฉันทมน   ชินวัฒน์ 

10. 641109210010 นางสาวนภัค คงกระพันธ์ 
11. 641109210011 นายกฤษณนันท์ อารักษ์โพชฌงค์ 
12. 641109210012 นายณัฐดนัย  วัฒนพานิช 

13. 641109210013 นายเฉลิมพล บุญม ี

14. 641109210014 นายกฤติอัฑฒ์ แก้วแดง 
15. 641109210015 นางสาววชิรา แย้มผกา 
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ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประกาศข้างต้น จ านวน 15 ราย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของสถาบัน  จะต้องลาออกจากสถานภาพ 

นักศึกษาเดิมก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และในกรณีที่ เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ         
และได้หมดสภาพการเป็นนักศึกษาหากยังค้างพันธะ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน 
  2. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
  2.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว จ านวน ๒ ชุด 
  2.๒ ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา
หรือเทียบเท่า จ านวน ๒ ชุด 
  2.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
  2.๔ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๒ ชุด (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตร
ข้าราชการพร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศ จ านวน ๒ ชุด 
  2.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันอื่น) 
  2.๖ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล 
และคลินิกท่ัวไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน จ านวน ๑ ชุด 
  2.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณีที่ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่ส าเร็จ
การศึกษา) จ านวน ๒ ชุด 
  2.8  นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ที่เว็ปไซต ์
   http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา) 
(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (2.1 – 2.8 ส่งถึงสถาบันฯทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม ๒๕๖4 โดยยึดวันประทับตรา
ทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้ 
     กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
     กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
     148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
     จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 
  (ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 21) 
   

   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  2.9  หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  2.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว
โดยตรงที่  
 
     Educational Service Division 
    National Institute of Development Administration 

    148 Serithai Road, Klong Chan, 
    Bangkapi, Bangkok  10240  Thailand 
    Fascimile : (662) 377-7477  
 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman%20%20และ
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    สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 2.9 และข้อ 2.10 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2564 มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
    * เอกสารถ่ายส าเนาให้เซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ 
 

หมายเหตุ   1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้องไม่
ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ  ผู้ผ่านการ
คัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ก าหนดข้างต้นสถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
    ๒. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 2.1 และ 2.2 
โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
ของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรอง จาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาด าเนินการตามกฏหมายในกรณีที่มีการปลอม
แปลงคุณวุฒิการศึกษา 
       3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาด
คุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพ
การเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
    4. ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆของสถาบัน ซี่งสถาบันได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะก าหนดวันรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคาร ให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ 
 

  2. การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร / การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

2.1 ตั้ ง แ ต่  9  – 1 2 
กรกฎาคม 2564 

ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก า ร ขึ้ น
ทะเบี ยน เป็นนั กศึกษา 
(online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์
https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โดยผู้ ผ่ านการ
คัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
หมายเหตุ   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยัน
สิทธิ์ภายในวันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือก
เท่านั้นหากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือก
ตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

2.2 ตั้ ง แ ต่  1 3  – 1 4 
กรกฎาคม 2564 

ส่ง e-mail แจ้งนักศึกษา สถาบันฯจะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง e-mail ตามที่ผู้ผ่าน
การคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File คู่มือ
การใช้งานระบบบริการการศึกษา ได้ท่ี  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  

 

 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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2.3  ตั้ ง แ ต่  1 5  – 2 0    
กรกฎาคม 2564 

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ แ ล ะ
ลงทะเบียน 

นั ก ศึ ก ษ า เข้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://reg.nida.ac.th/          
ท าการ login เข้าระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้
จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ 
นักศึกษาที่ ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการ
การศึกษา โทร 02 -272 -3629,02 -272 -33    
67-9 (วันและเวลาราชการ) 

2.4 วันที่ 15 กรกฎาคม 
– 21 สิ ง ห า ค ม 
2564 

ช าระเงินงวดที่ 1 
-ค่าบ ารุงสถาบัน 
-ค่ าธ รรม เนี ย มก าร ใช้
บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
(ห้องสมุด) 
-ค่ าธ รรม เนี ย มก าร ใช้
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  (LAB)       
(ถ้ามี) 
- ค่าใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา สถาบันจึงมี
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยให้แบ่งช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ออกเป็น 2 งวด 

 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและน าไปช าระ
เงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) 
2.ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
4.Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 
 

หมายเหตุ 
1.ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่
ละช่องทางการเรียกเก็บ 
2.ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ 
3.หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ
เอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 
4.ระบบทะเบี ยนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันที่ท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) 
นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถต รวจส อ บ ข้ อ มู ล ก าร
ลงทะเบียนและการช าระเงินหลักจากช าระเงิน
ไปแล้ว 2 วันท าการ 

วันที่ 22 สิงหาคม – 
20 กันยายน 2564 

ช าระเงินงวดที่ 2 
- ค่าหน่วยกิต 

 



 - ๕ - 

3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

    เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา สถาบันจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID – 19) โดยสถาบันได้ปรับลดค่าบ ารุงสถาบัน 
25 เปอร์เซ็นต์  

3.1 กรณีช าระเต็มจ านวน (ช าระเงินระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม – 21 สิงหาคม 2564) 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        46,300  บาท 
 

3.2  กรณีแบ่งช าระเงิน 2 งวด ดังนี้ 
3.2.1 งวดที่ 1 (ช าระเงินระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2564 

                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     4,300  บาท 
 

           3.2.2 งวดที่ 2 (ช าระเงินระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564) 
                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  42,000  บาท 
 

หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและหลักสูตร
ที่จะท าเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน 
 

4. การปฐมนิเทศ 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที ่
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ 
         

  5. ก าหนดเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                                  

รหัส / วิชา วัน / เวลา ตึก / ห้อง อาจารย์ผู้บรรยาย 

TH ๔๐๐๐ 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการการ
ท่องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
๑๓.๐๐ น. – 1๖.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ประจ าคณะฯ 

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 
          ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ประจ าคณะฯ 

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ประจ าคณะฯ 

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 
 ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ประจ าคณะฯ 

 
 

  6. วันเปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖4 
 

  ติดต่อสอบถาม 

                                    หลั กสู ตรการจั ดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการการท่ องเที่ ยวและบริการแบบบู รณาการ                            
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๖๗๑-๓  หรือ 083 - 181 4500 
 

                                              ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       

๗
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