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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
----------------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ภาคพิ เศษ หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต ภาคพิ เศษ จั งหวัดนครราชสี ม า รุ น ที่ 31 (ครั้ ง ที่ 2)
ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 ไปแลวนั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกเปนนักศึกษา จํานวน 11 ราย ดังตอไปนี้
ลําดับ
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รหัสประจําตัวสอบ
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ชื่อ – สกุล
อรพิน
อาจารี
อุทร
สิริพร
นฤมล
ปรียากร
เสกสรร
อิสราวรรณ
วิทวัส
พชร
ธีระวัฒน

ถินบุญ
คําวัง
เผาสมบูรณ
มกรพงศ
จันทะ
จอมเกาะ
เครือพูลทรัพย
โพธิ์พิทูรย
ตั้งประเสริฐ
เชษฐศักดา
ไกรวงศ

สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
1. ในกรณีที่ผูไ ดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม
กอน และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันฯ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม
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2. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบดวย
2.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ชุด (กรณีศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนือ่ ง 2 ป จะตองสงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
ดวย จํานวน 1 ชุด)
2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด (กรณีใชคํานําหนาชือ่ เปนยศ ทหาร ตํารวจ
เพิ่มสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 2 ชุด)
2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
2.5 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน แตงกายสุภาพ ไมสวมชุดครุย
หรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น)
2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไมตรงเอกสารการศึกษา)
2.7 ทะเบียนสมรส (ถามี) จํานวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไมตรงเอกสารการศึกษา)
2.8 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด (ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลป ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาเปนผูท ีไ่ มมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอยางอื่น
ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา สามารถขอไดจากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาล
และเอกชน)
2.9 แบบฟอรมทําบัตรนักศึกษา Download ได
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาตองกรอกขอมูลให
ครบถวนพรอมลงลายมือชื่อผูขอทําบัตรนักศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
2.10 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา โดยติดต อขอไดทีส่ ํา นักมาตรฐานและประเมิน ผลอุ ดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.11 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง
โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
หมายเหตุ : (1) เอกสารตามขอ 2.10 และ 2.11 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนัน้
จะถือวาเอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน
(2) หากผูผ านการคัดเลือกไมยืน่ เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามขอ 2) ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมแจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี
(3) กรณีที่ผูผานการคัดเลือกไมสามารถมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนดวยตนเองได สามารถ
มอบหมายใหผูอ ื่นมารับแทนได โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะดวย
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(4) เอกสารถายสําเนา จะตองเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ
(5) สถาบั น ฯ สงวนสิ ทธิ ์ที่จ ะทํ าการตรวจสอบคุ ณวุ ฒิ ต ามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม
คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบวาคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาวไมถูกตองตามขอเท็จจริงของ
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวา
ขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษา และอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
(6) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือวา
ขาดคุ ณสมบั ติ ในการเข า ศึ ก ษา แม ว า จะประกาศผลการคัด เลือ กแลว ให ถื อวา ผลการคัด เลื อ กของผูส มั ค ร
เปนโมฆะ ไมมีสิทธิข์ ึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ถาหากขึ้นทะเบียนแลว ใหถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของ
สถาบันฯ
(7) เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑ
การสอบภาษาอังกฤษดังนี้
(7.1) กรณีนั กศึ กษาทีต่  องใช คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื ่อประกอบการยืน่ สมั ครสอบ
สัมภาษณ ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
ทั้งนี้ คะแนนผานเกณฑขั้นต่ํา ใหเปนไปตามที่แตละหลักสูตรกําหนด
(7.2) กรณีนักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการ
เขาศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดง
กอนการขอสําเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
(7.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
(7.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต องเปน ผลสอบจากสถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒนบริ ห ารศาสตร หรื อ
International Education เทานั้น)
(8) สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวมใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไ ดรับการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
3. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูผานการคัดเลือกทําการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนออนไลนโดยทําตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
ลําดับ
วัน/เดือน/ป
1 25 - 27
มิถนุ ายน 2564

กิจกรรม
การดําเนินการ
ยื น ยั น สิ ทธิ์ก ารขึ ้น นั ก ศึ ก ษายื น ยั น สิ ท ธิ ์ก ารขึ ้น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาที ่
เว็บไซต http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
ทะเบียนเปน
นักศึกษา (Online) โดยผูผ านการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมให
ครบถวน
หมายเหตุ ผูผานการคัดเลือกจะตองทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในกําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น หาก
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ลําดับ

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

การดําเนินการ
ไมยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกทีก่ ําหนด จะ
ถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา
สถาบันฯ จะสงคําแนะนําการขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหม ใหผูผ านการคัดเลือกทาง e-mail ตามทีผ่ ูผ านการ
คัดเลือกแจง โดยสามารถ Download File คูมือการใช
งานระบบบริการการศึกษาไดที่
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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28 - 29
มิถุนายน 2564

สง e-mail
แจงนักศึกษา
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1 – 6 กรกฎาคม
2564

บันทึกขอมูล
ประวัตินักศึกษา
ใหมและ
ลงทะเบียน

นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/
ทําการ LOGIN เขาสูร ะบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนทัง้
รหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD)
เพื่อบันทึกประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนได
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์
การขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ป ญ หาในการลงทะเบี ย น กรุ ณ าติ ด ต อ กองบริ ก าร
การศึกษา โทร.02-727-3629, 02-727-3367-9
(วันและเวลาราชการ)
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1 – 7 กรกฎาคม
2564

ชําระเงินคาขึ้น
ทะเบียนและ
ลงทะเบียน

ชําระเงินตามวันที่กําหนด ไดที่
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ
1. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตรา
ที่แตละชองทางเรียกเก็บ
2. ชําระเงินภายในวันที่กําหนด และภายในเวลา
ทํ า การของธนาคาร และเคาน เ ตอร เ ซอร วิ ส
เทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์
3. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษา
เก็ บ เอกสารการชํ า ระเงิ น ไว เ ป น หลั ก ฐาน
ลงทะเบียน
ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (ยกเวนวันหยุดราชการ)
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ลําดับ
วัน/เดือน/ป
5 25 มิถุนายน - 9
กรกฎาคม 2564

กิจกรรม
สงเอกสารการขึ้น
ทะเบียนเปน
นักศึกษาใหสถาบัน
ทางไปรษณีย

การดําเนินการ
นักศึกษาสงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับ
นักศึกษาใหม ใหสถาบันฯ
(เอกสารตามประกาศผลการคัดเลือก)
ทางไปรษณียแ บบลงทะเบียน หรือไปรษณียด ว นพิเศษ
(EMS) เทานั้น ตั้งแตบัดนี้ – วันที่ 9 กรกฎาคม
2564 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณียเปนสําคัญ
ตามที่อยู ดังนี้
กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
(โปรดวงเล็ บมุ มซองวา เอกสารการขึน้ ทะเบี ยนเป นนั กศึ กษา
คณะ_______หลักสูตร_______ภาคพิเศษ จังหวัด_______)

4. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
6.1 คาลงทะเบียนเรียน 9 หนวยกิตๆ ละ 3,700 บาท
33,300
บาท
6.2 คาบํารุงการศึกษา
3,000
บาท
6.3 คากิจกรรมพิเศษ
2,500
บาท
6.4 คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
300
บาท
รวมทั้งสิ้น
39,100
บาท
(สามหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
หมายเหตุ สถาบันไดมีมาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกนักศึกษา จึงไดลดคาบํารุง 25% ในภาค 1/64
จากจํานวนเงิน 4,000 บาท เหลือ จํานวนเงิน 3,000 บาท

5. กําหนดการปฐมนิเทศ
กําหนดภายหลัง
6. กําหนดการเปดภาคเรียน
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
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7. ติดตอสอบถามในเวลาทําการ (เวลา 09.00 – 16.30 น.)
7.1 สํานักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044- 756790 หรือ 085-8610955 และ 093-3234413
เว็บไซต http//www.gspa.nida.ac.th
7.2 ฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร. 02-727-3369
กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ
ประกาศ ณ วันที่

๒๔

มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

