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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ผลการทดสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 

(Master of Science Program in Corporate Finance, Investment and Risk Management) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 

---------------------------------- 
             ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ด าเนินการทดสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาให้เข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ ยง  (Master of Science Program in Corporate Finance, 
Investment and Risk Management) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 นั้น 
            คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอประกาศผลการทดสอบของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (Master of Science 
Program in Corporate Finance, Investment and Risk Management) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 จ านวน 
28 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล คะแนนสอบ 

1 641102270001      นายกิตติสินธุ์  อภิชนเอกสิทธิ์ 633 

2 641102270002      นางสาวธยาน์  สุตตเขตต์ 585 

3 641102270003      นายกนกพล  ใจดี 633 

4 641102270004      นางสาวภัทรพรรณ  เรือนนาค ขาดสอบ 

5 641102270005      นายชนาธิป  ชิตประเสริฐ ขาดสอบ 

6 641102270006      นางสาวนันทนัช  น้ าฟ้า ขาดสอบ 

7 641102270007      นางสาววีริศา  แสงจันทร์ 585 

8 641102270008      นางวิภาจร ี เสน่ห์ลักษณา 601 

9 641102270009      นางสาวศศิพิมพ์  ศิริสนธิ 408 

10 641102270010      นางสาวมุกน้ าเงิน  ทองกูล 424 
11 641102270011      นางสาวมีเนียม  อินทรวิเศษ ขาดสอบ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ    ชื่อ - นามสกุล คะแนนสอบ 

12 641102270012      นายปวริศร  แท่นหยู ขาดสอบ 

13 641102270013      นายกิตติศักดิ์  คล้ายดอกจันทร์ 521 

14 641102270014      นางสาวทิพาพร  ศรีเจริญ 504 

15 641102270015      นางสาวภาสิน ี เป้าปะกิจ 537 

16 641102270016      นายพลกฤษณ์  สิทธิโสภณ 537 

17 641102270017      นางสาวธัญญารัตน์  วังสว่าง 424 

18 641102270018      นางสาวอรพรรณ  เตี้ยสุด 649 

19 641102270019      นางสาวพรรณวิภา  มณีทุม 504 

20 641102270020      นายประภาส  ปัณณานุสรณ์ 537 

21 641102270021      นายจีระพัฒน์  โพธิ์จันทร์ 327 

22 641102270022      นายศิรภัส  เดือนศิริรัตน์ 424 

23 641102270023      นางสาวจินต์จุฑา  ศรีสมบูรณ์สกุล 521 

24 641102270024      นางสาวนฤมล  ตนกฤตยาพงศ์ 504 

25 641102270025      นางสาวกนกวรรณ  สุดเหลี่ยม 504 

26 641102270026      นายนิธิพนธ์  ปาณะดิษ 343 

27 641102270027      นายเนวิน  บุญฤทธิ์ 295 

28 641102270028      นางสาวผาณิต  นิธิฐิมณีรัตน์ ขาดสอบ 
 

 
หมายเหตุ :  1. ผู้มีรายชื่อข้างต้นท่านใดที่มีผลคะแนนสอบตั้งแต่ 500 ขึ้นไปที่ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ใบรับรอง
ผู้สมัครสอบ, ส าเนาปริญญาบัตร,วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose) ฯลฯ ให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้
ทาง e-mail: thonthun.kar@nida.ac.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
 
               2.  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คณะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับใบคะแนนหรือรูปแบบ
การสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อีกครั้ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
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การสอบสัมภาษณ์ 
              ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นที่มีผลคะแนนสอบตั้งแต่ 500 ขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่สมัคร 
สอบข้อเขียนเท่านั้น โดยไม่ต้องสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ ได้ตามวันเวลาที่ระบุในประกาศสถานที่
สอบสัมภาษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ 
             ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศวัน / เวลา และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 
2564 ที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และท่ี http://mba.nida.ac.th 
              
             คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ก าหนดให้ มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่                 
1 กันยายน 2564 
 

ประกาศผลการคัดเลือก 
             คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
องค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (Master of Science Program in Corporate Finance, Investment 
and Risk Management) จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 ในวันจันทร์ที่ 13 
กันยายน 2564 
             อนึ่ง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด ฉะนั้น จึงขอให้
ผู้สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะก าหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด 

  หมายเหตุ :   สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา / วันสอบสัมภาษณ์ / 
                   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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