
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ 

ครั้งที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

    -----------------------  
     

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA) รุ่นที่ 42 ประจ าภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564
ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 56 คน ดังต่อไปนี้ 

 

1.  กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 38 คน 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ         ชื่อ   -   สกุล 

1 643102240006    นางสาวกชนันท์  บุพศิริ 
 2 643102240007    นางสาวสิริภัทร  ธรรมวาโร 

3 643102240010   นายปวีณ  อารมย์เย็น 

4 643102240012    นายคุณัชญ์  พิศุทธ์สินธุ์ 
5 643102240015    นายพรพจน์  พ่ึงพงศ ์

6 643102240019    นายณัฐดนัย  วงค์ขัดนนท์ 
7 643102240020    นางสาวพรพิมล  สวะนา 
8 643102240021    นางสาวพรรษกร  ขาวบุญม ี

 9 643102240022   นางสาวฐิตาภรณ์  โสธนะ 

10 643102240023    นางสาวชญาภา  เลามา 
11 643102240026    นายปฏิภาณ  นรพักตร์ 
12 643102240027    นางสาวนุชสุภางค์  เผ่นโผน 

13 643102240028    นางสาวณัชชา  เอ่ียมชัย 

14 643102240029    นางสาวอชิรญา  พุทธบูชา 
15 643102240030    นายสิรวุฒิ  พงศ์ธนาพาณิช 
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 ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ          ชื่อ   -   สกุล 

 16 643102240031    นายคงฤทธิ์  รุ่งสมบูรณ ์

17 643102240032    นางสาวสิรภัตร  อินทเศียร 
18 643102240033    นายวรุตม์  จิตติจรุงลาภ 

19 643102240034    นายโชคชัย  โสภณปัญญาภรณ์ 
20 643102240035    นางสาวประภัสสร  จุ้ยซื่อ 

21 643102240036    นายพงศธร  พัดเย็น 

 22 643102240037   นายพลัฏฐ์  เนื่องจ านงค ์

23 643102240038    นายเชษฐา  จ าเล 

24 643102240041    นายสิกขพัฒน์  สุขสมจิตร 

25 643102240043    นายเกียรติศักดิ์  โสรถาวร 

26 643102240045    นางสาวปรีชญา  รักสนิท 

 27 643102240046   นายศตนันท์  เจริญสิงห์ 
28 643102240049    นางสาวภาวิดา  ศิริสวัสดิ์ 

 29 643102240054   นางสาวพีรยา  วิจักขณทูล 

 30 643102240055   นางสาวดลนภา  โยธาบริบาล 

 31 643102240056   นายเอกวุฒิ  บุตดีวงษ ์

 32 643102240057   นายอัครวุฒิ  เอ่ียมส าอางค์ 

 33 643102240058   นางสาวอนงค์รัตน์  ภูริชสุวรรณ 

 34 643102240059   นางสาวชวนพิศ  จงเทพ 

 35 643102240060   นายชัยสวัสดิ์  ฟูตุ้ย 

 36 643102240061   นางสาวเฟ่ืองฟ้า  วัลลิกุล 

 37 643102240062   นางสาวสโรชินี  บัวงาม 

 38 643102240063   นายพสธร  เรืองพระยา 
     

2.  กรณีสมัครสอบกรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ จ านวน 16 คน 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ         ชื่อ   -   สกุล 

 1 643202240001           นางสาวณัชชยาน์  บุญประคอง 
2 643202240004        นางสาวสายธาร  พูลพัฒน์ 

 3 643202240005       นางสาวอรทัย  วงศ์พรหมกัลป์ 
4 643202240006        นางสาวศรัญญา  พัชรสิริกุล 

5 643202240008        นายธีรพงษ์  กลิ่นบุตร 
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 ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ          ชื่อ   -   สกุล 

6 643202240009        นายอรรถสิทธิ์  เหล่ามิตรอนันต์ 
7 643202240010        นายญาณวุฒิ  วงศ์หอม 

8 643202240011        นายสุรดิษ  อุทัยถาวร 

 9 643202240014       นายชัยธัช  ผดุงกาญจน์ 
10 643202240015        นางสาวกนกรัตน์  สุรธรรม 

11 643202240016        นางสาวณัฏฐ์ณัชชา  นาสวัสดิ์ 

 12 643202240017       นางสาวปานพิมพ์  จิตรซื่อตรง 
 13 643202240018       นางสาวกฤติกา  กระต่ายทอง 
 14 643202240019       นางสาวนลิน  ชื่นบุญชม 

 15 643202240020       นางสาวศิระภัสสร  พัฒนะ 

 16 643202240021       นายศิระ  แสนสุภา 

     

3.  กรณีทุน ( ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ) มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน จ านวน 2 คน 

 สมัครสอบกรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ จ านวน 2 คน 

 ล าดับ      รหัสประจ าตัวสอบ        ชื่อ   -   สกุล  

      1 643202240002          นางสาวรัฐชา  โฆษณานันท์ 
      2 643202240013          นางสาววริษา  สุทธาโรจน์ 
     

ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้อง

ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ส าหรับเอกสารถ่ายส าเนาทุก
ฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ 

2.1 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 2 ชุด (ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
จะต้องส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)  

2.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ชุด  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ชุด 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด (กรณีใช้ค าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิม

ส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศ จ านวน 2 ชุด) 
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2.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืนซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถ
ขอได้จากโรงพยาบาลและคลินิกท่ัวไปทั้งของรัฐบาลและเอกชนใบรับรองแพทย์ จ านวน  1  ชุด   

2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่
ส าเร็จการศึกษา) 

2.8 นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ได้ท่ี
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf และต้องกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา) 
 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (ข้อ 2) โดยส่งถึงสถาบันฯ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแตว่ันที่ 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2564 โดย
ยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โดยส่งถึงสถาบันฯ ตามท่ีอยู่ ดังนี้ 

 
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  148 ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพมหานคร 10240  
 

(ระบ ุเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA)
ภาคพิเศษ) 

 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
โดยตรงที่ 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
148 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

 
หมายเหตุ : (1) เอกสารถ่ายส าเนา จะต้องเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ  

(2) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน (ตามข้อ 2.1-2.8) ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf
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  (3) เอกสารตามข้อ 2.9 และ 2.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
จากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าขาด
คุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มี
สิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 
 
  (6) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษดังนี ้ 

(6.1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

(6.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อน
การขอส าเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

(6.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

(6.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ International 
Education เท่านั้น) 
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3. การยืนยันสิทธิ์/การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
1 วันที่ 27 สงิหาคม – 

8 กันยายน 2564 

ยืนยันสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น 
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกก าหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

2 วันที่ 27 สิงหาคม – 
8 กันยายน 2564 

ส่งเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้สถาบันฯ 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 2) 
และจัดส่งให้สถาบันฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS  
หมายเหตุ: งดการจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนต่าง ๆ เช่น 
Kerry, Flash express, J&T, ฯ ล ฯ  เพ ร า ะ ไม่ ได้ มี
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถาบันตามเวลาปกติ มีความ
เสี่ยงมากที่เอกสารอาจสูญหาย 

3 วันที่ 10 กันยายน 
2564 

ส่ง E-mail  
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการ
คัดเลือกแจ้งยืนยันสิทธิ์ไว้ โดยสามารถ Download File  
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา ได้ที่  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบ e-mail ของท่านทั้งในส่วน 
inbox แ ล ะ  junk mail ใน เว ล า  16.00 น . ห า ก
ตรวจสอบทั้งสองส่วนแล้วไม่พบ e-mail จากทางสถาบัน
ฯ กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมหลักสูตรที่ท่านผ่าน
การคัดเลือกมาที่  patcharapan.p@nida.ac.th โดย
ทางสถาบันฯ จะด าเนินการจัดส่ง e-mail แจ้งข้อมูล
การขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่านอีกครั้งในวันท าการ
ถัดไป  

4 วันที่ 11 - 16 
กันยายน 2564 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2564 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/


- 7 - 
 

และลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการ
การศึกษา โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วัน
และเวลาราชการ) 

5 วันที่ 11 - 17 
กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช าระเงินผ่านธนาคาร นักศึกษาจะต้องน าแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนไปช 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 าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่

แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท า

การของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น 
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ
ใบแจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน
การลงทะเบียน  

4. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและ
การช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

 
   4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

4.1     ค่าลงทะเบียนเรียน  (หน่วยกิตละ 5,700 บาท ภาคแรก 12 หน่วยกิต)         68,400.- บาท 
4.2     ค่าบ ารุงการศึกษา                  4,000.- บาท 
4.3     ค่ากิจกรรมพิเศษ              10,500.- บาท 
4.4     ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี                    700.-  บาท 
4.5     ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ                   600.- บาท 

     รวมทั้งสิ้น                             84,200.- บาท 
 

(สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่งผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษากรณีทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของคณะและต้องช าระเงินค่าหนังสือและ
เอกสารประกอบการเรียน) 
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5. ก าหนดการปฐมนิเทศ ประมาณเดือน ธันวาคม 2564 
6. ก าหนดการเปิดภาคเรียน วันที่ 8 มกราคม 2565 
7. จ านวนเงินดังกล่าวในภาคแรก ได้รวมค่าเรียน Intensive Business Course เรียบร้อยแล้ว และเริ่มเรียน 

Intensive Business Course (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 คณะ
จะประกาศตารางเรียนให้ทราบภายหลังที่ http://mba.nida.ac.th/th/home 

8. ติดต่อสอบถาม 

8.1  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273367-9, 082-7828932 
กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
E-mail: patcharapan.p@nida.ac.th 

8.2 ฝ่ายการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ    โทร 0-2727-3933, 0-2727-3936, 082-7901946 
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 
เว็บไซต์ http://mba.nida.ac.th/th/home 
E-mail:  thonthun.kar@nida.ac.th 

 
    9.   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึนทะเบียน 
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

            
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

25

http://mba.nida.ac.th/th/home
mailto:thonthun.kar@nida.ac.th

