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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  ผลการคัดเลือก ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา 
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ครั้งท่ี 2) ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2565 

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

 ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 32 (ครั้งท่ี 2)    
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2565  ไปแลวนั้น 
 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกเปนนักศึกษา จํานวน  11  ราย ดังตอไปนี้ 

             ลําดับ            รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล 
 1 652201600001 รอยตํารวจเอก พิทักษ   เมธาจิตติพันธ 

2 652201600009 นาย จริกฤต ศรีภักดี 

3 652201600011 นางสาว ปาริกา นามกูล 

4 652201600003 นาย ภัสร วงศพารา 

5 652201600007 นาย กฤตภณ อามัสสา 

6 652201600005 นาย นาวิน เปยนขุนทด 

7 652201600006 นางสาว มัลลิกา ทะลาไธสง 

8 652201600010 วาท่ีรอยตรี กฤษณะ จันทีนอก 

9 652201600004 นางสาว กนกอร ณรงคแสง 

10 652201600008 นางสาว รงัสมิา ศรอีนงค 

11 652201600002 นางสาว สุเปรมชนัน เปรมกลาง 

  
   

สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 
1. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม

กอน และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันฯ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปน
นกัศึกษาใหม  
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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 สําเนาคําสั่งแตงตั้งชั้นยศ จํานวน ๒ ชุด) 
2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ชุด 
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 

2.10 เนื่องจากมีการประกาศใช พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 2562  โดยจะมีผลบังคับ
ใชในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงกําหนดใหการ
ตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอกจําเปนตองไดรับความยินยอมจากนักศึกษา/ศิษยเกากอน โดย
ทานสามารถเลือกใชแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลแกบุคคลท่ีสามของสถาบันหรือ
แบบฟอรมหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลแกบุคคลท่ีสามของหนวยงานทานก็ได ซ่ึงทาน
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลแกบุคคลท่ีสามของสถาบันได
จากhttp://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf 
 

 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดทีส่ํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง 
โดยตรงท่ี 

Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
148 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman�
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf�
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หมายเหตุ : (1) เอกสารตามขอ 2.10 และ 2.11 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนัน้ 
จะถือวาเอกสารการข้ึนทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
  (2) หากผูผานการคัดเลือกไมยืน่เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามขอ 2) ขอสงวนสิทธิ์ท่ี
จะไมแจกเอกสารข้ึนทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

          (3) กรณีที่ผูผานการคัดเลือกไมสามารถมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนดวยตนเองได สามารถ
มอบหมายใหผูอื่นมารับแทนได โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบฉันทะ และผูรบัมอบฉันทะดวย 
  (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 
ขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผู สมัคร        
เปนโมฆะ ไมมีสิทธิขึ์้นทะเบียนเปนนักศึกษา ถาหากขึ้นทะเบียนแลว ใหถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของ
สถาบันฯ 

 (7) เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑ
การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

(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 ดังนี้ 

(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 
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3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 

ผูผานการคัดเลือกทําการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนออนไลนโดยทําตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ วัน/เดอืน/ป กิจกรรม การดําเนินการ 
1 9 – 15  มิถุนายน

2565 
ยืนยันสิทธิ ์การขึ้น
ทะเบียนเปน 
นกัศึกษา (Online) 

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

2 16 – 17  มิถุนายน 
2565 

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 
 

3 28 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม  2565 

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 1 กรกฎาคม  2565 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่กําหนด  จะถือวาสละสิทธิ์
การขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ปญหาในการลงทะเบียน  กรุณาติดตอกองบริการ
การศึกษา โทร.02-727-3629, 02-727-3367-9 
(วันและเวลาราชการ) 

4 28 มิถุนายน – 4 
กรกฎาคม 2565 

ชําระเงินคาข้ึน 
ทะเบียนและ 
ลงทะเบยีน 

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

หมายเหตุ 
     1. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตราท่ี
แตละชองทางเรียกเก็บ    

 
 

http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A�
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman�
http://reg.nida.ac.th/�
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ลําดับ วัน/เดอืน/ป กิจกรรม การดําเนินการ 
       ๒. ชําระเงินภายในวันที่กําหนด และภายในเวลาทํา 

การของธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิสเทานั้น มิฉะนัน้ 
จะถือวาสละสิทธิ์ 
   ๓. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว  ใหนักศึกษาเก็บ
เอกสารการชําระเงินไวเปนหลักฐานลงทะเบียน 
ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (ยกเวนวันหยุดราชการ) 

 
5 9 – 30 มิถุนายน  

2565 
สงเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเปน
นกัศึกษาให
สถาบันทาง
ไปรษณีย 

นักศึกษาสงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับ
นักศึกษาใหม ใหสถาบันฯ 
(เอกสารตามประกาศผลการคัดเลือก) 
ทางไปรษณยีแบบลงทะเบียน หรอืไปรษณยีดวนพิเศษ 
(EMS) เทานั้น ตั้งแตวันท่ี 9 – 30 มิถุนายน 2565 
โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณียเปนสําคัญ ตามที่
อยู ดังนี้ 
  
       กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
       กองบรกิารการศึกษา  
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
       148 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป   
       กรงุเทพมหานคร 10240 
 
(โปรดวงเล็บมุมซองวาเอกสารการขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษา 
คณะ_______หลักสูตร_______ภาคพิเศษ  จังหวัด_______)       

 
 
 

4. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  
1.1    คาลงทะเบียนเรียน 9 หนวยกิตๆ ละ 3,700 บาท  33,300 บาท 
1.2    คาบํารุงการศึกษา          4,000 บาท 
1.3 คากิจกรรมพิเศษ          2,500 บาท 
1.4 คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ          300 บาท 

     รวมท้ังสิ้น   40,100 บาท 
                                                                 (สี่หม่ืนหนึ่งหนึ่งรอยบาทถวน) 
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     5.  กําหนดการปฐมนิเทศ 
    วันท่ี 7  สงิหาคม  2565 
 

6.  กําหนดการเปดภาคเรียน 
    วันท่ี 12 สงิหาคม  2565 

     
     7. ติดตอสอบถามในเวลาทําการ (เวลา 09.00 – 16.30 น.) 
          7.1   สํานักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา                                       
                   โทร. 044- 756790 หรอื 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 วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
             (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
        รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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