
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 
ครั้งที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น 
 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ         
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จำนวน 43 ราย ดังต่อไปนี้ 

    
ลำดับ         รหัสประจำตัวสอบ              ชื่อ – สกุล 
 
1 651201700008  นางสาว กมลทิพย์  ชำนาญนา 
2 651201700004 นาวาอากาศโท กฤษฎิ์หิรัญ  พงศ์ภัคอภิปภา 
3 651201700031  นาย กษิดิส  สดศรี 
4 651201700029  นาย คณนาถ  รักเขียว 
5 651201700028  นาย คมคิด  แก้วพิศุทธ์ 
6 651201700030  นาย จตุพร  กิจสนอง 
7 651201700025  นาย จักริน  เชื้อจักร 
8 651201700001  นางสาว ชญานิศ  สระมุณี (ทุนมหาดไทย) 
9 651201700018  นางสาว ชรินรัตน์  กฤติยารัตน์ 
10 651201700015  นางสาว ญาณิศา  เพชรอาวุธ 
11 651201700044  นาย ณัฏฐพงศ์ เพ็ชรทอง 
12 651201700032  นางสาว ณัฏฐพัชธ  ทินวงค์ 
13 651201700007  นางสาว ณัฐวิภา  สุขจันทร์ 
14 651201700033  นาย ดนุสรณ์  ศรีทองกุล 
15 651201700011  นาย ทฤษฎี  ทองวิเศษ 
16 651201700034  นางสาว ทัชพร  อินทรักษ์ 

17 651201700010  นาย ธนากร  เทพรักษา 
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ลำดับ            รหัสประจำตัวสอบ              ชื่อ – สกุล 
 

18 651201700023  นาย ธีรวัฒน์  แซ่โค้ว 

19 651201700019  นางสาว พรรณวดี  พูนสวัสดิ์ 

20 651201700035  นาย พศวีร์  รอดแก้ว 

21 651201700021  นางสาว พิชญ์สินี  เกิดเขาทะลุ 

22 651201700014  นางสาว พีรายา  สวัสดิ์ชูแก้ว 

23 651201700006  นางสาว ภัททิรา  แก้วแดง 

24 651201700036  นางสาว ภัทริยา  หนูนิล 
25 651201700043  นาย ภานุชิต  ผิวขาว 

26 651201700020  นางสาว ลัทธิดา  จินโต 

27 651201700012  นาย วรพจน์  ชุติมาภรณ์ 

28 651201700003  นางสาว วริศรา  ชื่นวงค์ 

29 651201700038  นาย วิทวัส  ธรรมรักษา 

30 651201700016  นางสาว วิภาภรณ์  สุขสวัสดิ ์

31 651201700005  นางสาว ศันสนีย์  สีห์วรางกูร 

32 651201700017  นางสาว ศิริรัตน์  แกล้วทนง 

33 651201700039  นางสาว ศุภกาญจน์  บัวงาม 

34 651201700024  นาย ศุภวิชญ์  นิ่มดำ 

35 651201700027  นาย ษมากร  นวลไทย 

36 651201700013  นาย สมรักษ ์ รักษา 
37 651201700026  นาง สิรินุช  เกื้อสกุล 

38 651201700037  นาย สุกฤษฏิ์  กลิ่นสนธิ์ 

39 651201700009  นางสาว สุทธิลักษณ์  วัชรพินธุ์ 

40 651201700040  นางสาว สุวนันท์  วงค์ประไพ 

41 651201700022  นางสาว อภิชญา  ไพฑูรย์ 

42 651201700041  นาย อรุณศักดิ์  ไทยเกิด 

43 651201700042  นาย อัครพล  เดี่ยวฉิม 
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สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม

ก่อน และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่  

 
2. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 

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

2.2. สำเนาใบปริญญาบัตร   จำนวน  2  ชุด   
2.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  2  ชุด (กรณีใช้คำนำหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร 

ตำรวจ เพ่ิมสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน  2  ชุด สำเนาคำสั่งแต่งตั้งชั้นยศ จำนวน  2  ชุด) 
2.4. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ชุด 
2.5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกาย

สุภาพ ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
2.6. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  2  ชุด (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
2.7. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จำนวน  2  ชุด (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
2.8. ใบรับรองแพทย์    จำนวน  1  ชุด (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ 
หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาลและ 
คลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 

 2.9  แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา Download ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทำบัตรนักศึกษา  

          2.10 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม จำนวน  2  ชุด นักศึกษาต้อง  
Download แบบฟอร์มดังกล่าว http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa  
 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.11  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผล 
อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.12   หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง    
    โดยตรงที่ 

Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
148 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 
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หมายเหตุ : (1) เอกสารตามข้อ 2.11 และ 2.12 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

(2) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2) ขอสงวนสิทธิ์         
ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

(3) กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถ
มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะด้วย 

(4) เอกสารถ่ายสำเนา จะต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ     
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที ่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่
คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่นำมาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ของสถาบันที่สำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือ
ว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลง
คุณวุฒิการศึกษา 
  (6) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ    
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลื อกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของ
ผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ 

 (7) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่าน
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

(7.1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด 

(7.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS            
มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

 (7.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

 (7.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป ็นผลสอบจากสถาบันบ ัณฑิตพัฒนบร ิหารศาสตร์  หรือ 
International Education เท่านั้น) 
  (8) สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของ
สถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนออนไลน์โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การดำเนินการ 

1 9 – 12 
กันยายน 2565 

ยืนยันสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป็น
นักศึกษา (Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์  
http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์
ภายในกำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่
ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกที่กำหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา  

2 13 – 14 
กันยายน 2565 

ส่ง e-mail               
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง e-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือก
แจ้งโดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบ
บริการการศึกษาได้ที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

3 22 – 26  
กันยายน 2565 

บันทึกข้อมูลประวัติ
นักศึกษาใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข ้าเว ็บไซต์ http: / /reg.nida.ac. th/  ทำการ 
LOGIN  เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา  เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USERNAME)  และรหัสผ่าน (PASSWORD)  เพื ่อบันทึก
ประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จนถึงเวลา 
23.59 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2565 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหา       
ในการลงทะเบียน  กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา           
โทร.02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและเวลาราชการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

- 5 - 
 
ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การดำเนินการ 

4 22 – 27 
กันยายน 2565 

ชำระเงินค่าขึ้น
ทะเบียนและ
ลงทะเบียน 

ชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที ่
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หมายเหตุ 
          1.   ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา 
ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
          2.   ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลา
ทำการของธนาคาร และ Counter Service เท่านั้น มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ 
          3.   หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษา
เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานลงทะเบียน ระบบ
ทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในวันทำการถัดไป (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

5 9 – 28  
กันยายน 2565 

ส่งเอกสารการ 
ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาให้ 
สถาบันฯ ทาง
ไปรษณีย์ 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ ้นทะเบียนสำหรับ
นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (เอกสารตามประกาศผลการ
คัดเลือก) ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 9 – 28 กันยายน
2565 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
ตามที่อยู่ดังนี้ 
 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
กองบริการการศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

(โปรดวงเล็บมุมซองว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
คณะ           หลักสูตร          ภาคพิเศษ จังหวัด          )           

 
4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

4.1    ค่าลงทะเบียนเรียน  9 หน่วยกิตๆ ละ 3,700 บาท          33,300    บาท 
4.2    ค่าบำรุงการศึกษา      4,000    บาท 
4.3    ค่ากิจกรรมพิเศษ      2,500    บาท 
4.4    ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ    300    บาท  

     รวมทั้งสิ้น         40,100    บาท  
                   (สี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)             
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5. กำหนดการปฐมนิเทศ   
วันที่ 18 ธันวาคม 2565 

 
6. กำหนดการเปิดภาคเรียน    

วันที่ 14 มกราคม 2566 
 

7. ติดต่อสอบถามในเวลาทำการ (เวลา 09.00 – 16.30 น.) 
7.1 สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       โทร. 077-281844 หรือ 081-8493527, 065-3544546 

เว็บไซต์ http//www.gspa.nida.ac.th 
7.2 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273369 

กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
 

                                                 ประกาศ ณ วันที่            กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                                                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ   
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