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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  ผลการคัดเลือก ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธาน ี

คณะรัฐประศาสนศาสตร (ครั้งท่ี 1) ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 

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

 ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  จังหวัดอุดรธานี รุนท่ี 28  (ครั้งท่ี 1)   ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2564  ไปแลวนั้น 
 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกเปนนักศึกษา จํานวน  36  ราย ดังตอไปนี ้

         ลําดับ        รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล 

1 641201620005 นาง รุงนภา สุยหนู  
2 641201620024 นางสาว ศรทัธาไทย ศรสีงัข 
3 641201620015 รอยตํารวจโท พชร รัตนวิชัย 
4 641201620021 นาง มานิตา จนัโทวาท (ทุนมหาดไทย) 
5 641201620037 นาย ฐิติสรณ ศุภภะ 
6 641201620020 นาย รชานนท โลหิตดี 
7 641201620026 นางสาว กษิรา วงศปรกึษา 
8 641201620035 รอยโท จตุรชัย อลงกรณประดับ 
9 641201620016 นาย วัฒนาพันธ กันทะเสน 

10 641201620007 นางสาว ชนากานต นาคบัว 
11 641201620023 นาย มงคล การรัตน (ทุนมหาดไทย) 
12 641201620041 นาย ธิติพันธ พลสิงห 
13 641201620048 นางสาว นิรมล นครชัย 
14 641201620011 นาย ชนะชน ชมเชี่ยวชาญ 
15 641201620004 นาย ชยพล ทาวเพชร 
16 641201620044 นาย ธีรัตน เพ่ิมผลทวีคูณ 
17 641201620002 นางสาว พรทิพา การรัตน 
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         ลําดับ        รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล 

18 641201620049 นางสาว เสาวลกัษณ ปกุแกว 
19 641201620003 นาย ธีรศักดิ์ ทรงประกอบ 
20 641201620040 นางสาว ชนิดา กฤตโยภาส 
21 641201620014 นาง ธนิดา เนืองเฉลิม 
22 641201620039 นางสาว อัญชลี วัชระพานิชย 
23 641201620008 นางสาว ปายทอง ไชยราช 
24 641201620013 นาย พงศพิชัย คําสุข 
25 641201620033 นาย ณัฏฐ รังสิยีรานนท 
26 641201620018 นาง ธชยา อักษรจันทร 
27 641201620028 นาย ศุภชัย ศรีกาญจนา 
28 641201620025 นางสาว ธนัญญา สีหัดสา 
29 641201620017 วาท่ี รอยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร 
30 641201620001 วาท่ี รอยตรีหญิง นิตยา ขุนใหญ 
31 641201620010 นางสาว ศศิธร คณานิตย 
32 641201620043 นาย ธนพิบูลย โคตรวงษา 
33 641201620019 นางสาว อักษราภัก มหาวิชา 
34 641201620027 นาย ภานุเดช ภูนาเพชร 
35 641201620009 นางสาว กัญจนรัชต พรมสอน 
36 641201620032 นาย กิตติพงศ นครานุรักษ 

   
 

สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี ้
1. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม

กอน และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันฯ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปน
นกัศึกษาใหม  

 

2. ย่ืนเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน ประกอบดวย 

2.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันสําเร็จการศึกษา จํานวน  2  ชุด (กรณีศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนือ่ง 2 ป จะตองสงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
ดวย จํานวน 1 ชุด)  

2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน  2  ชุด   
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  2  ชุด  (กรณีใชคํานําหนาชือ่เปนยศ ทหาร ตํารวจ 

เพ่ิมสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 2 ชุด) 
2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ชุด 
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2.5 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน  2  รูป  (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน แตงกายสุภาพ ไมสวมชุดครุย
หรือเครื่องแบบนกัศึกษาของสถาบันอ่ืน) 

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 ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาเปนผูทีไ่มมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอยางอืน่ 
ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา สามารถขอไดจากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ท้ังของรัฐบาล
และเอกชน) 

2.9 แบบฟอรมทําบัตรนักศึกษา Download ได
ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนกัศึกษาตองกรอกขอมูลให
ครบถวนพรอมลงลายมือชื่อผูขอทําบัตรนักศึกษา 
 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
2.10 หนงัสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดทีส่ํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.11 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง 
โดยตรงท่ี 

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 มิฉะนั้น 
จะถือวาเอกสารการข้ึนทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
  (2) หากผูผานการคัดเลือกไมยืน่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามขอ 2) ขอสงวนสิทธิ์ท่ี
จะไมแจกเอกสารข้ึนทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

          (3) กรณีที่ผูผานการคัดเลือกไมสามารถมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนดวยตนเองได สามารถ
มอบหมายใหผูอื่นมารับแทนได โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะดวย 
  (4) เอกสารถายสําเนา จะตองเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ ์ที ่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม
คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบวาคุณวุฒิท่ีนํามาใชในการข้ึนทะเบียนดังกลาวไมถูกตองตามขอเท็จจริงของ
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวา
ขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษา และอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลง 
คุณวฒุกิารศึกษา 
  (6) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือวา 
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ขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผู สมัคร        
เปนโมฆะ ไมมีสิทธิขึ์้นทะเบียนเปนนักศึกษา ถาหากขึ้นทะเบียนแลว ใหถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของ
สถาบันฯ 

 (7) เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑ
การสอบภาษาอังกฤษดังนี ้

(7.1) กรณีนักศึกษาทีต่องใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยืน่สมัครสอบ
สัมภาษณ ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ท้ังนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ํา ใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 

(7.2) กรณีนักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการ
เขาศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดง
กอนการขอสําเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี ้

(7.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

(7.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ 
International Education เทานั้น) 
  (8) สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวมใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือก 
และข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาท่ีและอํานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

 

3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 

ผูผานการคัดเลือกทําการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนออนไลนโดยทําตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ วัน/เดอืน/ป กิจกรรม การดําเนินการ 
1 30 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม  2564 
ยืนยันสิทธิ ์การขึ้น
ทะเบียนเปน 
นกัศึกษา (Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ ์การขึ ้นทะเบียนเปนนักศึกษาที ่
เว็บไซต http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมให
ครบถวน 
หมายเหตุ  ผูผานการคัดเลือกจะตองทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในกําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น หาก 
ไมยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกทีกํ่าหนด จะ
ถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา 

2 2 - 3 กรกฎาคม 
2564 

สง e-mail  
แจงนกัศึกษา 

สถาบันฯ จะสงคําแนะนําการขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหม ใหผูผานการคัดเลือกทาง e-mail ตามทีผู่ผานการ
คัดเลือกแจง โดยสามารถ Download File คูมือการใช
งานระบบบริการการศึกษาไดท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
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ลําดับ วัน/เดอืน/ป กิจกรรม การดําเนินการ 
3 5 – 8  กรกฎาคม 

2564 
บันทึกขอมูล
ประวัตินักศึกษา
ใหมและ
ลงทะเบยีน 

นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/ 
ทําการ LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนทัง้
รหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) 
เพื่อบันทึกประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนได
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่กําหนด  จะถือวาสละสิทธิ์
การขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ปญหาในการลงทะเบียน  กรุณาติดตอกองบริการ
การศึกษา โทร.02-727-3629, 02-727-3367-9 
(วันและเวลาราชการ) 
 

4 5 – 9  กรกฎาคม 
2564 

ชําระเงินคาข้ึน 
ทะเบียนและ 
ลงทะเบยีน 

ชําระเงินตามวันท่ีกําหนด ไดท่ี 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
4. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

หมายเหต ุ
1. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตรา

ท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ 
2. ชําระเงินภายในวันที่กําหนด และภายในเวลา

ทําการของธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิส
เทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ 

3. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว  ใหนักศึกษา
เก็บเอกสารการชําระเ งินไว เปนหลักฐาน
ลงทะเบยีน 

ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (ยกเวนวันหยุดราชการ) 

5 30 มิถุนายน - 14       
กรกฎาคม  2564 

สงเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเปน
นักศึกษาใหสถาบัน
ทางไปรษณีย 

นักศึกษาสงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับ
นักศึกษาใหม ใหสถาบันฯ 
(เอกสารตามประกาศผลการคัดเลือก) 
ทางไปรษณียแบบลงทะเบียน หรือไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) เทานั้น ตั้งแตบัดนี้ – วันท่ี 14 กรกฎาคม 
2564 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณียเปนสําคัญ 
ตามท่ีอยู ดังนี ้
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       กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
       กองบรกิารการศึกษา  
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
       148 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป   
       กรงุเทพมหานคร 10240 
 

(โปรดวงเล็บมุมซองวาเอกสารการขึ ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา 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 

     รวมท้ังสิ้น   39,100 บาท 
                                                            (สามหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

                    

              หมายเหตุ  สถาบันไดมีมาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกนักศึกษา จึงไดลดคาบํารุง 25% ในภาค 1/64 
     จากจาํนวนเงิน 4,000 บาท  เหลือ จํานวนเงิน 3,000 บาท  

 

     5.  กําหนดการปฐมนิเทศ 

    กําหนดภายหลัง 
 

6.  กําหนดการเปดภาคเรียน 

    วันท่ี 13 สงิหาคม  2564 
 

      7. ติดตอสอบถามในเวลาทําการ (เวลา 09.00 – 16.30 น.) 

           7.1   สํานักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี                                       
                   โทร. 042- 243380 หรอื 086-6349066  
                   เว็บไซต http//www.gspa.nida.ac.th 
           7.2   ฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร. 02-727-3369 
                   กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ 

 

                                                        ประกาศ ณ วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 
                                                                       รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒๙


