
     

  

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 

ครั้งที ่3  ประจำปกีารศึกษา 2564 
 

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

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 ประจำปี
การศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น 
 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นนักศึกษา จำนวน 11 ราย ดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 643201250011  นาย กิตติทัต   กองคำ 

2 643201250013  นางสาว จินดาวรรณ  แซ่ลี้ 

3 643201250004  นาย ชรินทร์   วิภาวีพลกุล 

4 643201250005  นาย ณัฐพล  อินทรสูต 

5 643201250002  นางสาว ธนัชชา   ทินโสม 

6 643201250006  นางสาว ปาริชาติ  ดาวเรือง 

7 643201250001  นาย ปิยะณัฐ   ทิมกระจ่าง 

8 643201250010  นางสาว พรรณปพร   ลิ้มประเดิมธรรม 

9 643201250007  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา   ปิโย 

10 643201250014  นางสาว อภิญญา   หมื่นวิเศษ 

11 643201250009  นางสาว อังควิภา   บุญศรี 
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       ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง  จำนวน 3 ราย  
 

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 643201250012 นายบัญชา ส่งสุรินทร์  

2 643201250008 นายภัทรพล   ไชยอิน 

3 643201250003 นายณรงค์ศักดิ์   ต้นทอง 
         
      หมายเหตุ กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์คณะฯ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองที่ประกาศตามลำดับ โดย 
                    คณะฯ จะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

 
    สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
 

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม
ก่อน และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ ์ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
 

2. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 
 

2.1 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน  2  ชุด (กรณีศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ด้วย จำนวน 1 ชุด)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2.2 สำเนาใบปริญญาบัตร   จำนวน  2  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  2  ชุด  (กรณีใช้คำนำหน้าชื่อเป็นยศทหาร ตำรวจ 

เพ่ิมสำเนาบัตรข้าราชการและคำสั่งแต่งยศ จำนวน 2 ชุด) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ 

ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  2  ชุด (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.7 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จำนวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.8 ใบรับรองแพทย์    จำนวน  1  ชุด  (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที ่มี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือ
โรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิก
ทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 
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2.9 แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา Download ได้ที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทำบัตรนักศึกษา 

 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.10 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน  

     คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.11 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
โดยตรงที่   Educational Service Division, 

    National Institute of Development Administration 

    148 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi,  

    Bangkok 10240, Thailand 

 

หมายเหตุ : (1) เอกสารตามข้อ 2.10 และ 2.11 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (2) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื ่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2) ภายในวันที่
กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  (3) เอกสารถ่ายสำเนาจะต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ 
  (4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่คำนึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่นำมาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
สำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
จากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัคร  เป็น
โมฆะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้วให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (6) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษดังนี ้

(6.1) กรณีนักศึกษาที ่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด 

(6.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อน
การขอสำเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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(6.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

(6.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education เท่านั้น) 
 

3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนออนไลน์โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การดำเนินการ 
1 15 – 16 กรกฎาคม

2564 
ยืนยันสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็น 
นักศึกษา (Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ ์การขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
เว็บไซต์ http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์
ภายในกำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หาก
ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกที่กำหนด จะ
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 
 

2 19 กรกฎาคม 
2564 

ส่ง e-mail  
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง e-mail ตามที่ผู้ผ่านการ
คัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File คู่มือการใช้
งานระบบบริการการศึกษาได้ที ่
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
 

3 20 - 21 กรกฎาคม 
2564 

บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษา
ใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต ์http://reg.nida.ac.th/ 
ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 

หมายเหตุ   
นักศ ึกษาท ี ่ ไม ่บ ันท ึกข ้อม ูลประว ัต ิน ักศ ึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์การ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหา
ในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา  
โทร.02-727-3629, 02-727-3367-9 
(วันและเวลาราชการ) 

 

http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การดำเนินการ 
4 20 – 22 กรกฎาคม

2564 
ชำระเงินค่าข้ึน 
ทะเบียนและ 
ลงทะเบียน 

ชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา

ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
2. ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลา

ทำการของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษา
เก็บเอกสารการชำระเง ินไว ้ เป ็นหล ักฐาน
ลงทะเบียน 

ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 

5 15  – 30  
กรกฎาคม 2564 

ส่งเอกสารการขึ้น
ทะเบียนเป็น
นักศึกษาให้สถาบัน
ทางไปรษณีย์ 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับ
นักศึกษาใหม่ ให้สถาบันฯ ตามประกาศผลการ
คัดเลือกทีร่ะบุในข้อ 2 ยื่นเอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียน ในข้อ 2.1 – 2.9 และ 2.10 – 2.11(ถ้ามี)  
จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หรือแบบ
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ  
ส่งตามท่ีอยู่ดังนี้  

 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กทม.10240 เบอร์โทร.02-727-3369 
 

(โปรดวงเล็บมุมซองว่าเอกสารการขึ ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษ กทม.รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3) 
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4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
4.1. ค่าลงทะเบียนเรียน 9 หน่วยกิต ๆ ละ 3,700 บาท  33,300 บาท 
4.2. ค่าบำรุงการศึกษา          3,000 บาท 
4.3. ค่ากิจกรรมพิเศษ          2,500 บาท 
4.4. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี        700 บาท 
4.5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ          600 บาท 

     รวมทั้งสิ้น   40,100 บาท 
(สี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

              หมายเหตุ สถาบันฯได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดรอ้นแก่นักศึกษา จึงได้ลดค่าบำรุงการศึกษา 25%  
    ในภาคการศึกษา 1/64 จากจำนวนเงิน 4,000 บาท เหลือ จำนวนเงิน 3,000 บาท  
        

5.  กำหนดการปฐมนิเทศ      

          วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564  (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 
          โดยปฐมนิเทศผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Microsoft Teams) 
 

6. กำหนดการเปิดภาคเรียน 

                    วันเสาร์ที่  31  กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.30 – 1700 น.) 
โดยบรรยายผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Microsoft Teams) 

 

7. การเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

         กำหนดภายหลัง 
 

8. ติดต่อสอบถาม 

8.1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร. 02-727-3369 
       กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

8.2. ฝ่ายการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์  โทร. 02-727-3870 
หรือ 081-208-1510 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10  

      เว็บไซต์ http//www.gspa.nida.ac.th 

 
 

                                                        ประกาศ ณ วันที่           กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
                                                              

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                                                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

๙


