
 
 
 
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ผลการทดสอบเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกต ิ
ครั้งท่ี 2/2563 

----------- 
 

  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดดําเนินการทดสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา
ระดับปริญญาโทในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2563 นั้น 
 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงขอประกาศผลการทดสอบของผูสมัครสอบเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท ดังนี้  
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��������&���������ก��
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��������� ���� - �ก�����	������� ��� W-SPEC01 W-SPEC02 W-SPEC04 W-SPEC07 W-SPEC08 W-SPEC09

1 632190010001  '�(�� )
*)+����  *�,ก- * *
2 632190010002  '�(�� .�/ก���'+  ��0'�
�
*(�� 391
3 632190010003  '�1.�/ �2'+  ���
/)��'3ก *
4 632190010004  '�1��
)�'+  �ก��5������� 498 405
5 632190010005  '�(�� 0�����ก8.+  ���
155
0� * 546
6 632190010006  '�(�� )�)�'0+  ��*����'
�1+ 427
7 632190010007  '�(�� �5ก)�  ��*)�� 444 515
8 632190010008  '�1����:/+  ���;���� 677
9 632190010009  '�(�� ����*�5  ���<1 �� ��. * *

10 632190010010  '�(�� .�/����  �� ��'0+ 417 468
11 632190010011  '�(�� ��8'�'�+  ' �5�� 593 499
12 632190010012  '�(�� ���
��  �'����'+ 688 *
13 632190010013  '�1 ���ก�  �� 
��'+ 620 483
14 632190010014  '�(�� ���*�  �*	���(�+ 498
15 632190010015  '�1ก=8>�  ����(� ���
? 539 436
16 632190010016  '�(�� ����0
��  �
(��ก�� 457 263
17 632190010017  '�(�� ����1�  ���<�ก��.+ 362 310
18 632190010018  '�1�
..  ��-�����1 539 546
19 632190010019  '�(�� .�>/�  	����*��( 566 578
20 632190010020  '�(�� ก�''
ก�  ��0��**� * *
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21 632190010021  '�1''�+  ��� �'�'�ก�� * *
22 632190010022  '�1)
��ก8+  '
1* *
23 632190010023  '�1 ���5�ก�
?  �����-� * *
24 632190010024  '�(�� )
/���.+  �����-� 362 310
25 632190010025  '�1 �
�5�ก�
?  �����(,G( 579 593
26 632190010026  '�(�� 0�� ���'+  ���
�ก�� 608
27 632190010027  '�(�� 5������  �
�����1 * *
28 632190010028  '�(�� �� ��1+  ����(.�(�+��� 512 578
29 632190010029  '�(�� ��
ก�'�+  �
'� (5+ 525 436
30 632190010030  '�(�� .
�'�'�+   ����ก� *
31 632190010031  '�(�� ��
���  ����1(H0�( * *
32 632190010032  '�1/
�
)�2'+  ��1���''�+ 376 452
33 632190010033  '�(�� ��� ��1+  '-�1I�( 592
34 632190010034  '�(�� ก
�(ก���'�  '
�*��' 376
35 632190010035  '�(��  �
��  ��J(*
�( 362 326
36 632190010036  '�(�� �'*'  )� (8+ 482
37 632190010037  '�(�� ��'��  K���KJ' 390 373
38 632190010038  '�1��8
�  ��.�0��* 430 420
39 632190010039  '�(�� /
�
*�   (H�1� *
40 632190010040  '�(�� ���
���'+  (�*,ก- *
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41 632190010041  '�1��*)���  )
)�25�� 490
42 632190010042  '�(�� 5
�ก��  ,ก- � (L��; 539 499
43 632190010043  '�(�� 0*� ��.  ����� ��.+ 335 515
44 632190010044  '�(�� 0��0�  *(��0'���ก�� 403 483
45 632190010045  ��������� �
8:+  ��'��+1
<* 636
46 632190010046  '�1�*=ก8+  � ��'+ *
47 632190010047  '�1ก�ก�  �����'�����'�+ 688
48 632190010048  '�(�� ���
*�  ��(M
* 497
49 632190010049  '�(�� .�/ก�'�+  ���ก -�( 849
50 632190010050  '�(�� ������)�  ��*��'��*�L� 444
51 632190010051  '�(�� 5��.1+)
��+  )�'
�ก�� *
52 632190010052  '�1H ก�./+   (8+��� 355
53 632190010053  '�(�� ก*�)�  ��..�
�0
?���'+ 471 515
54 632190010054  '�(�� ����'��J*  ��)(5+ 539 468
55 632190010055  '�(�� ,)� �  �����'�'�+ 582
56 632190010056  '�(�� ก�'�
��  ��'��'��+�� 390 420
57 632190010057  '�(�� *
�(� ��  H�1���
'��+ 539 593
58 632190010058  '�(�� �8
��  �����5'+ 539 515
59 632190010059  '�(�� 0' ��.  ก� �'
� 403
60 632190010060  '�15��ก�'�+  ���
1� 
�
�� (5+ 552
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61 632190010061  '�1���1=�0
?  5��)0
? 444
62 632190010062  '�(�� ก8*'  ,K;��N 546
63 632190010063  '�(�� 	.
��  ��-* (5+ *
64 632190010064  '�(�� .
���)�..+  '
0
����'�'�+ 688
65 632190010065  '�(�� ��0
��  �����'���) 413
66 632190010066  '�(�� 0�� ��1  ������� *
67 632190010067  '�1�����  55
0�ก���� *
68 632190010068  '�1)
��/)�  �I���')
�) 647
69 632190010069  '�(�� .
��ก����.+  �ก�<��
�ก�'�+ 322
70 632190010070  '�(��  ��.��ก�
?�ก��  �ก�<��
�ก�'�+ 471
71 632190010071  '�1')���   �2
'�'�
 (5+ 702 703
72 632190010072  '�(�� )�..
��  )�*��ก8+ 534
73 632190010073  '�(�� )���
��  5��)�'0+ 457 499
74 632190010074  '�1���)�  ,�(5�� *
75 632190010075  '�(*��
��  ,K;��
' 620 625
76 632190010076  '�(�� ./	����+  ����� 539 530
77 632190010077  '�10'ก=�  ก�O��'� * *
78 632190010078  '�1.�/0��  ����ก�� 539 483
79 632190010079  '�(�� P
���  ������. �ก�� *
80 632190010080  '�(�� �'�.��  ������
 *
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81 632190010081  '�(�� 55
ก�'�+   ��� �2'�ก�� 582
82 632190010082  '�(�� 0'��)�  ���H�1 719*
83 632190010083  '�(�� ���'
�1+  ������
 *
84 632190010084  '�(�� �
�
ก���'+  ��'��+�)J� 484 483
85 632190010085  '�1.�/ ���   
���0
?�
�
 730
86 632190010086  '�1)(50�  ��1�*�' 566 625
87 632190010087  '�1ก
��
  �����
� 625
88 632190010088  '�1�'���  ������' 636
89 632190010089  '�10����1  �
'���'�� *
90 632190010090  '�1��
� ��  ����1(0��* 719
91 632190010091  '�(�� .�/�
ก�  ก���
(�+ *
92 632190010092  '�1ก=�)'0+  5���; * 609
93 632190010093  '�(�� ��'�
��  *�
���ก�� 498 483
94 632190010094  '�(�� ���M�
1�  *�0
*��� 593
95 632190010095  '�(�� ��ก8*'  )
*)���( * *
96 632190010096  '�(�� �'
ก�'�+  ก���'+ก���
5�ก�
? 634 719
97 632190010097  '�(�� ก�./.�1+  	Q�
5�� �)�'0�+ 387
98 632190010098  '�10�0��  '����'�1+ 740
99 632190010099  '�1.�/ �2
  ���)�'0�+�*0� 674 640

100 632190010100  '�(�� �
)1+���H)  �;�(��*1+ *
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101 632190010101  '�10'ก=�   
�58)(8+����1+ 761
102 632190010102  '�1ก���'  ��'*���*.� 458
103 632190010103  '�1��8>� �0  ��'��+��* 281 326
104 632190010104  '�1'
*
��  ก5�'
*
�� 376
105 632190010105  '�(�� ��R����'+  �'H)� 593
106 632190010106  MissZHOU  ZIQIU *
107 632190010107  '�(�� LI  YUTING *
108 632190010108  '�1���'��1  ,K;(- *
109 632190010109  '�(�� �
'�ก�  �(��*�� 562
110 632190010110  '�(�� ��R�*�5  ��;1�; *
111 632190010111  '�1 (5+�� �  ����'�'�+ * *
112 632190010112  '�(�� ���0
��.  '
�
ก
�H)���1+ *
113 632190010113  '�(�� ������  ��'�
 �`� � 730
114 632190010114  '�(�� .�����  ���01�)� 468
115 632190010115  '�(�� 	��.	�
1�  ��
5)(5+)
��O�+ * *
116 632190010116  '�(�� ���
��  5���)�
5 579 515
117 632190010117  '�(�� /
����1+  0����/��.��
' 620 640
118 632190010118  '�(�� '���
'��+  �'1�' 403
119 632190010119  '�(�� '�/�
��  . '�� 593 546
120 632190010120  '�(�� *�.R'�  ���	����'�` 452
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121 632190010121  '�(�� ���R
ก�'  �
'��� * *
122 632190010122  '�1H�1 �2
  ������ 634 640
123 632190010123  '�1�*���.+  ��;�(,��; *
124 632190010124  '�(�� *���
'  ���
1�,�(5�� 512
125 632190010125  '�1ก=8.)�  I
 I;�( 525

,;���,%&:  * =;>�������, **  =;>������,��/�����=;>'@ก%���

AB��C� * =;>������� (��) 27 8 2 0

AB��C� **  =;>������,��/�����=;>'@ก%��� 0 0 0 0

AB��C��@��;������ (��) 83 24 8 1

0

0

6 59

13

0

REG:R90-03-16 ( ��1(�'�������-�53ก8� ) 10/04/2563 08:44  �'-� 7/ 7



1 

เกณฑคะแนนที่ใชในการยื่นสัมภาษณ ครั้งท่ี 2/2563 
 

คณะ 
คาต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผาน) 

วิชาเฉพาะสาขา หมายเหต ุวิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะรัฐประศาสนศาสตร    

    -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 1 400  
    -  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1 400 

คณะบริหารธุรกิจ    
    -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 หรือ 9 450  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
    -  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (English Program) 1 450 

     -  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 1 450 
คณะสถิติประยุกต    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

    -  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 500 

     -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 2 500 
  -  สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล 2 500 
   -  สาขาวิชาสถิติประยุกต 2 500 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

    -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม 1 400 
     -  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 1 400 

คณะภาษาและการสื่อสาร    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

    -  สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน 7 500  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

    -  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 1 400  
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
    -  สาขาวิชาภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม 1 400  

คณะนิติศาสตร    
    -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 4 450  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    -  สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร 1 400  
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คณะ 
คาต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผาน) 

วิชาเฉพาะสาขา หมายเหต ุวิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

    -  สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 8 400  
คณะการจัดการการทองเที่ยว    
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

    -  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 1 400  
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

    -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 1 400  
 
หมายเหตุ : 1.  เครื่องหมาย *     ในประกาศผลการทดสอบ หมายถึง ผูที่สมัครสอบแตไมไดเขาสอบ 
    2.  เครื่องหมาย **   ในประกาศผลการทดสอบ หมายถึง ผูเขาสอบที่ระบายรหัสประจําตัวสอบ        
ไมถูกตอง หรือไมระบายรหัส 
  3.  ผูผานการคัดเลือกจะตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เมื่อสถาบันเปดใหมีการจัดสอบ 
โดยจะตองยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เพื่อใชเปนเกณฑวัดมาตรฐานของผูเขาศึกษา        
ในสถาบันและใชในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑของสถาบันตอไปดวย 
        4.  ผลคะแนนสอบขอเขียน มีอายุ 1 ป  

5.  ผูที่มีคะแนนผลคะแนนสอบ GMAT 450 คะแนนขึ้นไป สามารถใชยื่นสมัครสอบสัมภาษณ            
คณะบริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได 

 
1. กําหนดการรับสมัครสอบสัมภาษณ 

1.1  สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต   ตั้งแตบัดนี้ – 24 เมษายน  2563 
 

1.2  ประกาศรายช่ือและสถานที่สอบ วันที่ 30 เมษายน 2563 (ผานเว็บไซตคณะ ดังนี้) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร  ที่ http://gspa.nida.ac.th  โทร. 083-011-8990 
คณะบริหารธุรกิจ   ที่ http://edserv.nida.ac.th/th  โทร. 081-862-3086  
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ที่ http://econ.nida.ac.th  โทร. 081-659-3349  

คณะสถิติประยุกต   ที่ http://as.nida.ac.th/   โทร. 094-929-1944  
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ที่ http://ssed.nida.ac.th/th/ โทร. 087-014-5895 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/  โทร. 065-865-9525 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย         ที่ http://hrd.nida.ac.th  โทร. 081-807-9839  
คณะภาษาและการสื่อสาร  ที ่http://lc.nida.ac.th/   โทร. 087-826-8591 
คณะนิติศาสตร   ที่ http://law.nida.ac.th  โทร. 086-696-0012 
คณะการจัดการการทองเที่ยว  ที่ http://tour.nida.ac.th/  โทร. 097-026-4131  
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมฯ ที่ http://gscm.nida.ac.th  โทร. 087-181-2006 
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1.3  ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 17 มิถุนายน  2563  
      ที ่http://edserv.nida.ac.th  

 
2. การยื่นสมัครสอบสัมภาษณ 

2.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online) 
ผูสมัครสอบสัมภาษณ ภาคปกต ิใหปฏิบัติดังนี้ 
1.2.1   เขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th 
1.2.2     เขาสูระบบ (สมัครสอบ) 
1.2.3     เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท 

  1.2.4     เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ตองการ  
  1.2.5     บันทึกขอมูลผูสมัคร 
  1.2.6     ยืนยันการสมัคร  
  1.2.7     พิมพใบแจงหนี้ 
  1.2.8   ชําระเงินคาสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) ที ่
    1)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    2)  เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา 

1.2.9   แนบหลักฐานการสมัครสอบ ไดท่ี 
1)  เว็บไซตรับสมัคร (Attach File ใชไฟลสกุล .pdf)  
2)  แนบหลักฐานทาง E-mail ดังนี้ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร   สงมาที ่  entrance@nida.ac.th 
 คณะสถิติประยุกต 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะภาษาและการสื่อสาร   สงมาที ่  entrance_nida@hotmail.com 

 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 คณะนิติศาสตร    สงมาที ่  applynida@hotmail.com   
 คณะการจัดการการทองเที่ยว 
 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

 
  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา 
  คาธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปนไปตามแตละชองทางเรียกเก็บ 

   
หมายเหตุ :  1. เมื่อชําระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. ถาผูสมัครไมสงเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวาคุณสมบัติไม
ครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ     
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          4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดตรวจสอบขอมูลการชําระเงินคาสมัครสอบ ถูกตอง
ครบถวนตามใบแจงยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการไดที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ขอมูลผูสมัคร ในกรณีที่ผูสมัครไมพบขอมูลการสมัครสอบ โปรดติดตอเจาหนาที่กองบริการการศึกษาพรอมสงสําเนา     
ใบแจงยอดการชําระเงินที่ชําระเงินแลวไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท : 0-2727-3370-73    
 

3. เอกสารการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ 
3.1    ใบสมัคร 
3.2    ใบรับรองผลการทดสอบวิชาเฉพาะสาขา สามารถดาวนโหลดไดท่ี https://entrance.nida.ac.th  
3.3    สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถวน  จํานวน  1  ฉบับ     

  (สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ   
  อนุปริญญา หรือเทียบเทาดวย) 

3.4    สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ)  จํานวน  1  ฉบับ 
3.5    รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน  1  รูป 
3.6    หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน  1  ฉบับ 
3.7    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 
3.8    ใบประเมินผูสมัครสอบสัมภาษณ (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ ในกรณีสมัครออนไลน ใบประเมินจะอยู  

   ที่หนาสุดทายของการดาวนโหลด ใบสมัคร) 
 

กรณีผูจบปริญญาตรีตางประเทศ จะตองดําเนินการดังนี้ 
3.9    จะตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 

   สกอ. (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ)  โดยติดตอขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล    
   อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

3.10 จะตองมหีนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ)    
        โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรองดังกลาวโดยตรงที่  

Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration,   
118 Serithai Road, Klong Chan,  
Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  
Facsimile : (662) 377-7477  

 
หมายเหตุ :  1. เอกสารตามขอ 9 และ 10 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวา
เอกสาร ไมครบถวนและหากไดรับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน 

2. ผูผานการคัดเลือกจะตองสําเร็จการศึกษากอนวันเปดภาคการศึกษา 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู

ผานการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไมถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตร ที่จะทําการเปดสอน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศสถาบัน 
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4. การพิจารณาคัดเลือก  
ในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบสัมภาษณของแตละคณะ นอกจากผลการทดสอบตามที่สถาบัน

กําหนดแลว คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของคณะอาจจะนําผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณมา
พิจารณาดวยก็ได นอกจากนี้ จํานวนที่สถาบันจะรับเขาเปนนักศึกษาสามัญยังขึ้นอยูกับความสามารถที่แตละคณะจะ
รับได การที่ผูหนึ่งผูใดไดรับใบรับรองผลการทดสอบครบถวนทุกวิชา ตามที่สถาบันกําหนด มิไดหมายความวา ผูนั้น
จะตองไดรับการคัดเลือกใหเขาสอบสัมภาษณ และเขาศึกษาในสถาบัน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกลาว อยูใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด ฉะนั้น จึงขอใหผูสมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการ
คัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณอยางเครงครัด สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ ขอใหผูสมัครติดตามสอบถาม
รายละเอียด ไดที่คณะโดยตรงตอไป 
 

5. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือกและ

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.  2562  
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
                                           
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 

๑๓


