
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครัง้ท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

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

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 28 ครั้งที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น 
 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ         
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 36 ราย ดังต่อไปนี้ 

     
          ล าดับ            รหัสประจ าตัวสอบ                    ชื่อ – สกุล 
 

1 652201220024 นางสาว จิรัชญา  สิทธะเมธา 
2 652201220015 นาย ชนม์มนัส  เหลือสูงเนิน 
3 652201220008 ร้อยต ารวจโท ณธกร  เดโชกิจธวัช 
4 652201220013 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฏฐา  แกล้วกอบกิจ 
5 652201220020 นาย ณัฐกิตติ์  โสภาคดิษฐพงษ์ 
6 652201220038 นาย ณัฐจักร์  ณ สงขลา 
7 652201220028 นาย ติณณ์  เวชศาสตร ์
8 652201220034 นาย ทรงวุฒิ  ดอกอัญชัน 
9 652201220037 นาย แทนศักดิ์  แสงสิงแก้ว 

10 652201220018 นาย ธนวุฒ ิ ภัทราคม 
11 652201220023 นางสาว ธนัชพร  บุญประเสริฐ 
12 652201220036 นาง ธนาภรณ์  ขันตี 
13 652201220033 นางสาว ธนิดา  สุวรรณข าศิริ 

            14 652201220014   นางสาว   ธัญรฎา  ชีววชัรไพบูลย์ 
                       15     652201220007   นางสาว   ธัญวรัตม์  ท้าวมะลิ 
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          ล าดับ            รหัสประจ าตัวสอบ                    ชื่อ – สกุล 
 

16 652201220010 นาย นิธิพล  ศิริคุรุรัตน์ 
17 652201220030 ว่าที่ร้อยโท ปมุข  ผลชอบ 
18 652201220001 นาย ปรินทร์  ย่านสากล 
19 652201220002 นางสาว ปัญณวีย์ วงศ์นรารัชชกิจ 
20 652201220032 นางสาว เปรมระพี  ยอดธัชทรัพย์ 
21 652201220017 นาง พฤกษา  วงศ์ตร ี
22 652201220026 นางสาว พิชชาภา  พ่ึงสุข 
23 652201220021 นางสาว ภัททิยา  เกิดสุข 
24 652201220027 นาย ภัทรนาวินท์  กิจการนนท์ 
25 652201220029 นางสาว ภัทรมน  เกิดพงษ์ 
26 652201220019 นางสาว ภัทรวดี  พันธ์งาม 
27 652201220006 นาย ภูเบศวร์  พอดี 
28 652201220039 ร้อยเอก มณเทพ  ชิ้นถาวร 

            29 652201220009 นาวาโท   รชาเศรษฐ์  ศิระวัฒนทัศน์ 
                       30     652201220004 นางสาว   ศศิรักษ์  พรมรุกขชาติ 
           31 652201220012 นาย สมพงษ์  ดวงชอุ่ม 

32 652201220022 นาย สุทธิรักษ์  โรจนวิภาต 
33 652201220016 พันโท แสนยาภาพ  หงษ์วิไล 
34 652201220035 นางสาว หทัยรัตน์  เหล็กพิมาย 
35 652201220011 นาย อธิวัฒน์  ดิลกเรืองวัจน์ 
36 652201220031 นาย เอกวุฒิ  กันยาประสิทธิ์ 
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ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม

ก่อน และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่  

 
2. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 

2.1. ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน  2  ชุด (กรณีศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ด้วย จ านวน  1  ชุด)  

2.2. ส าเนาใบปริญญาบัตร   จ านวน  2  ชุด   
2.3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ชุด (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร 

ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน  2  ชุด ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งชั้นยศ จ านวน  2  ชุด) 
2.4. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ชุด 
2.5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกาย

สุภาพ ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
2.6. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  2  ชุด (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสาร

การศึกษา) 
2.7. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน  2  ชุด (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสาร

การศึกษา) 
2.8. ใบรับรองแพทย์    จ านวน  1  ชุด (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ 
หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาลและ 
คลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 

 2.9  แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา Download ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา  

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

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.11  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล 
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.12   หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 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
มอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะด้วย 

(4) เอกสารถ่ายส าเนา จะต้องเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ     
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่
ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ของสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือ
ว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลง
คุณวุฒิการศึกษา 
  (6) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ    
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของ
ผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ 

 (7) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่าน
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

(7.1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

(7.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS            
มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน 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 จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หรือ 
International Education เท่านั้น) 
  (8) สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของ
สถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกท าการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนออนไลน์โดยท าตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

1 23 - 26 
ธันวาคม 
2565 

ยืนยันสิทธิ์ 
การข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์  
http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่
ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกที่ก าหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา  

2 27 ธันวาคม 
2565 

ส่ง e-mail               
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง e-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือก
แจ้งโดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบ
บริการการศึกษาได้ที ่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

3 28 ธันวาคม 
2565 –  
6 มกราคม 
2566 

บันทึกข้อมูลประวัติ
นักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์  http://reg.nida.ac.th/  ท าการ 
LOGIN  เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา  เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USERNAME)  และรหัสผ่าน (PASSWORD)  เพ่ือบันทึก
ประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จนถึงเวลา 
23.59 น. ของวันที่ 6 มกราคม 2566 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหา       
ในการลงทะเบียน  กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา           
โทร.02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและเวลา
ราชการ) 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

4 28 ธันวาคม 
2565–  
9 มกราคม 
2566 

ช าระเงิน 
ค่าข้ึนทะเบียน 
และลงทะเบียน 

ช าระเงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
5. บัตรเครดิต (ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบช าระ

เงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพิ่มเติมที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/ 
credit_payment.pdf) 
หมายเหตุ 
          1.   ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตรา 
ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
          2.   ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลา
ท าการของธนาคาร และ Counter Service เท่านั้น 
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 
          3.   หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษา
เก็บเอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานลงทะเบียน ระบบ
ทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในวันท าการถัดไป (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 

5 23 ธันวาคม 
2565 –  
9 มกราคม 
2566 

ส่งเอกสาร 
การข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษา 
ให้สถาบันฯ  
ทางไปรษณีย์ 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (เอกสารตามประกาศผลการ
คัดเลือก) ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่  23 ธันวาคม 
2565  – 9 มกราคม 2566  โดยยึดวันประทับตราทาง
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ ตามที่อยู่ดังนี้ 
 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
กองบริการการศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

(โปรดวงเล็บมุมซองว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร)   
         

 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/


 

- 7 - 
 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
4.1    ค่าลงทะเบียนเรียน  9 หน่วยกิตๆ ละ 4,700 บาท         42,300    บาท 
4.2    ค่าบ ารุงการศึกษา      4,000    บาท 
4.3    ค่ากิจกรรมพิเศษ      2,500    บาท 
4.4    ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี                                 700     บาท 
4.5    ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ     600    บาท  

     รวมทั้งสิ้น          50,100    บาท  
                   (หน้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)             
    

5. ก าหนดการปฐมนิเทศ   
วันที่ 28 มกราคม 2566 

 
6. ก าหนดการเปิดภาคเรียน    

วันที่ 29 มกราคม 2566 
 
     7.    ติดต่อสอบถามในเวลาท าการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 

 7.๑  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร ๐๒-๗๒๗-๓๖2๙  
    กองบริการการศึกษา ชั้น ๔ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

                 7.๒  ฝ่ายการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
                       กรุงเทพมหานคร อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น ๑๐ โทร. ๐81-513-9507  
                       02-727-3897  หรือ  เว็บไซต์ http://www.gspa.nida.ac.th  
 
                                                     ประกาศ ณ วันที่            ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                                                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ   

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