
  
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
รุ่นท่ี 17 ครั้งท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2565  

______________________________________ 
 
  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นท่ี 17 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2565  ครั้งท่ี 2 นั้น 
 
 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแบบ 2.1 และขั้นตอนการเข้าเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
1) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)  
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน 
   

2) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2  

   ผูผ้่านการคัดเลือกโดยได้รับทุนการศึกษา มี 2 ราย ได้แก่  
 
 

   

ลำดับที่  รหัสประจำตัวสอบ         ชื่อ-ชื่อสกุล 
        1 
        2 

652801520001 
652601520001 

 นางสาวพรรณภทัร  ราชาภรณ์* 
 นายณรงค์  จงอร่ามเรือง 

 

3) ผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีปกติ มีจำนวน 15 ราย ได้แก่   
 
 

 
 

ลำดับที่  รหัสประจำตัวสอบ         ชื่อ-ชื่อสกุล 
1 652201520011 ว่าท่ีร้อยตรีบัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ 
2 652201520015 นางสาวกัลยกร  สังขชาติ 
3 652201520012 นายนารถ  จันทวงศ์ 
4 652201520007 นางสาวสายลม  ประทุมเมือง 
5 652201520002 นางสาววิลาวัณย์ พิพัฒน์จิรัฐิติกาล 
6 652201520004 นายบุรพล  พัชรภิญโญพงศ์ 
7 652201520001 นายเจษฎา  อภิชนังกูร  
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ลำดับที่ 
  
รหัสประจำตัวสอบ 

         
ชื่อ-ชือ่สกุล 

8 652201520006 นางสาวลัดดาวัลย์  ราชุรัชต 
9 652201520003 นางสาวจุฑารัตน์  อินทพันธุ์ 
10 652201520009 นางสาวศิริเกศ  พริ้งพร้อม 
11 652201520014 นายพรชัย  เกรียงส่ีหมื่น 
12 
13 
14 
15 

652201520013 
652201520008 
652201520005 
652201520010 

นายประสิทธิ์  โสมนัส 
นางรุ้งเพ็ชร  ศุภสมภพ 
นายพิเศษศักดิ์  ภักดีเทวา 
นายศุภชัย  พจน์พานิช 

  

  สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีไม่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของสถาบัน และผู้ท่ีไม่มีคะแนน TOEFL จะต้องสอบ TOEFL 
ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 หรือ IELTS 5.0 ขึน้ไป ก่อนสำเร็จการศึกษา    
 
 

 หมายเหตุ * หมายถึงผู้ท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน วิชา ภส.4003 การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง และ วิชา ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

 

4) การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องใช้หลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้วท้ังปริญญาตรี               
                 และปริญญาโทจำนวน 2 ชุด กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม                  
                 ดังนี้ 

4.1.1  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ท่ีสำนัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.1.2 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวโดยตรงได้ท่ี 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration, 

   148 Serithai Road, Klong chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
Facsimile: (662) 377-7477 

4.2 สำเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ ฉบับละ 2 ชุด 
4.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้คำนำหน้าช่ือเป็นยศทหาร ตำรวจ เพิ่มสำเนาบัตร

ข้าราชการและคำส่ังแต่งต้ังยศ จำนวน 2 ชุด) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
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4.4 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามีการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล) 
4.5 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด (กรณีช่ือ-ช่ือสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
4.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
4.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6  เดือน) 
4.8 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด 
4.9 แบบฟอร์มทำบตัรนักศึกษา Download ได้ท่ี  

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พร้อมลงลายมือช่ือผู้ขอทำบัตรนักศึกษา 

4.10 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลท่ีสาม จำนวน ๒ ชุด นักศึกษาต้อง  
Download แบบฟอร์มดังกล่าวจาก http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa 
 

หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารขึ้นทะเบียนตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 

โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิท่ีนำมาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้อง ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
ในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

 
5) การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียนให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันจะต้องลาออกจากสภาพนักศึกษาเดิมก่อน  จึงจะมีสิทธิ์
ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบันที่ระบุว่า 

“นักศึกษาสามัญจะเป็นนักศึกษาในสถาบันเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในขณะเดียวกันมิได้” ฉะนั้น หาก
พบว่าผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญคณะใดคณะหนึ่งยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาสามัญของคณะอื่นใน
สถาบันด้วย จะถือว่าหมดสภาพเป็นนักศึกษาสามัญคณะนั้น ๆ ท่ีขึ้นทะเบียนภายหลัง 

(2) ในกรณีท่ีเคยเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันและได้หมดสภาพการเป็นนักศึกษา หากค้างพันธะ
กับสถาบันจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(3) ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
เพื่อมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีเงิน
ฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคารและต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบ
การใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ 

 
 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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6) วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนออนไลน์โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม การดำเนินการ 
1 21-23 

พฤศจิกายน  
2565  

ยืนยันสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(Online)  

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาท่ีเว็บไซต์ 
http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โ ด ย ผู้ ผ่ า น ก า ร
คัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  
 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน
กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตาม
ประกาศผลการคัดเลือกท่ีกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็ น
นักศึกษา  

2 24 พฤศจิกายน 
2565  

ส่ง e-mail แจ้งนักศึกษา  สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ ให้ผู้
ผ่านการคัดเลือกทาง e-mail ตามท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง โดย
สามารถ Download File คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา
ได้ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
 

3 25-30 
พฤศจิกายน 
2565 

บันทึกข้อมูลประวัติ
นักศึกษาใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นท้ังรหัสผู้ใช้ 
(USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้
เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2565  
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันท่ีกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน 
กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร.02-727- 3629, 02-727-
3367-9 (วันและเวลาราชการ)  

http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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4 25 พฤศจิกายน 

- 1 ธันวาคม 
2565 

ชำระเงินค่าข้ึนทะเบียน
และลงทะเบียน 

 ชำระเงินตามวันท่ีกำหนด ได้ท่ี  
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
4. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
5. Internet Banking 
6. บัตรเครดิต (ศึกษารายละเอียดคู่มือชำระเงินออนไลน์รูปแบบ
เครดิตการ์ดเพิ่มเติมท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_pay
ment.pdf) 
 หมายเหต ุ
1. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราท่ีแต่ละช่องทาง

เรียกเก็บ 
2. ชำระเงินภายในวันท่ีกำหนด และภายในเวลาทำการของธนาคาร 

และ Counter Service เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 
3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บเอกสารการ

ชำระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 
ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)  

5 21 พฤศจิกายน 
- 2 ธันวาคม 
2565 

ส่งเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษาให้
สถาบันทางไปรษณีย์  

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ 
ให้สถาบันฯ ตามประกาศผลการคัดเลือกที่ระบุในข้อ 4 ยื่น
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนในข้อ 4.1-4.8 จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หรือแบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 2 
ธันวาคม 2565 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
ส่งตามที่อยู่ดังน้ี  
 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
กองบริการการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เลขท่ี 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 
เบอร์โทร. 02-727-3369 
 
(โปรดวงเล็บมุมซองว่าเอกสารการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นท่ี 
17 ครั้งท่ี 2)  
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7) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษามีดังนี้  

ภาคการศึกษา  2/2565 (วันศุกร์ที่ 6 มกราคม-วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2566)         
(1) ค่าบำรุงสถาบันฯ 4,000 บาท  
(2) ค่าลงทะเบียนรายวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต ๆ ละ 6,000  บาท 54,000 บาท 
(3) ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000 บาท 
(4) 
(5) 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) 
ค่ากิจกรรมพิเศษ 

1,000 
5,000 

บาท 
บาท 

 รวมเป็นเงิน 65,000 บาท 
 
8) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนดังนี้ 
   ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (ผู้รับทุนนี้จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนรายวิชา) 
 
 1. ผู้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาค
การศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดให้ระงับการให้ทุน 
 2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับ
ทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่าง
อื่น 
 3. ผู้รับทุนจะต้องทำงานให้กับคณะหรือสถาบันฯ สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง    
 
9) การปฐมนิเทศ 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะจัดปฐมนิเทศในวันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 3003 ช้ัน 3
อาคารนวมินทราธิราช เวลา 09.00-16.00 น. จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศโดยพร้อม
เพรียงกัน ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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หมายเหตุ :  ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีผลสอบ TOEFL ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS ต่ำกว่า 6.5 จะต้อง

เรียนวิชา ภส. 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  และ วิชา ภส. 6000  การ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน โดยไม่
นับหน่วยกิตในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าเป็นนักศึกษา และต้องสอบให้ผ่าน “S” ภายในปี
การศึกษาแรก ท้ังนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าผู้เรียนจำเป็น
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารท่ีจำเป็นประกอบการเรียน การสอบคุณสมบัติและการทำวิทยานิพนธ์ 

 
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                                                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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