
 
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคศูนย์ภาคใต้   

จังหวัดยะลา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 รุ่นที ่26 (ครั้งที่ 1) 

 
 
  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคศูนย์
ภาคใต้ จังหวัดยะลา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 26 (ครั้งที่ 1) ประจ าปีการศึกษา ๒๕64  นั้น 
  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 16 ราย ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
1 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ 
2 น.ส.พินิจนันท์ มณีโรจน์  
3 นายฮีซาม มายีซา 
4 นายยะห์ยา บานีอัลมาฮ์มูดี 
5 นายฮัสมิน มุวรรณสินธุ์  
6 นายมะยาดิ แวกุจิ  
7 น.ส.วรฏิฐา ศรีรักษ์ 
8 น.ส.ยุสรา ซูสารอ 
9 น.ส.ไอศิกา วิจิตรเวชการ 

10 นางรอบียะ แจกอม๊ะ 
11 นายอานนท์ โสนมัตร์  
12 น.ส.ปาริชาติ ชัยสงคราม 
13 นายฮัสบูเล๊าะ หิเล 
14 นายพิพัฒน์พงศ์ จินดารัตน์ 
15 น.ส.พุทธรักษ์ สมสิริ  
16 พระปลัดไพฑูรย์ จารุวณโณ 
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ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อน 

และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่  
 

2. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 
2.1  ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน  2  ชุด (พร้อมฉบับจริง)   
   (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ  
   เทียบเท่าด้วย จ านวน 1 ชุด) 
2.2  ส าเนาใบปริญญาบัตร    จ านวน  2  ชุด  (พร้อมฉบับจริง) 
2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  2  ชุด  (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร ต ารวจ เพ่ิม  

 ส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ชุด) 
2.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ชุด 
2.5  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  2  รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ ไม่สวม    
   ชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
2.6  ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
2.7  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   จ านวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
2.8 ใบรับรองแพทย์     จ านวน  1  ชุด  (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
อย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของ
รัฐบาลและเอกชน) 

 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.9    หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน   

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา    
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง  
        โดยตรงที่ 

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

 
หมายเหตุ : (1) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2.1 -2.8) ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

(2) เอกสารตามข้อ 2.9 และ 2.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะ
ถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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(3) กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถ
มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะด้วย 
  (4) เอกสารถ่ายส าเนา จะต้องเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจาก
การเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (6) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ 
ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (7) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษดังนี ้

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

(7.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อน
การขอส าเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

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

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

3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
3.1  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา น าเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2) มารายงานตัวได้ 

 ที่ส านักงานโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ภาคใต้ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในวันที่ 21 มิถุนายน – วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕64 เวลา 09.30 น.– 
16.00 น. เพ่ือรับรหัสประจ าตัวนักศึกษา คู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้ (Username) 
รหัสผ่าน (Password) ส าหรับ Login เข้าระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th  

3.2 นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือให้มีบัตรในการใช้ 
      บริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็น 
      ผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา – บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารก าหนดวันรับบัตร 
      ประจ าตัวนักศึกษาพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้  
      นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์  
      สมาร์ทของธนาคารทุกประการ 
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3.3  กรณีถ้าผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่มารับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การข้ึน  
 ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 
4. วันลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

หลังจากได้รับ บัญชีผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th ด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามให้สิทธิ์ผู้ อ่ืนด าเนินการแทน ในวันจันทร์ที่  21 
มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน ๒๕64 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ถึงเวลา 23.59 น. และพิมพ์ใบ
แจ้งยอดค่าลงทะเบียน 
 
5. การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
         5.1 นักศึกษาจะต้องน าแบบฟอร์มใบแจ้งยอดช าระเงินค่าลงทะเบียน (ห้ามใช้ใบน าฝากของธนาคาร) 
และช าระเป็นเงินสดเท่านั้น ได้ที่ 

5.1.1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
5.1.2  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
5.1.3   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
5.1.4   เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 

5.2 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
5.3 ช าระเงินได้ ภายในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ๒๕64 ในเวลาท าการของ

ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 
5.4 หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการช าระเงินส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน

การลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน หลังการช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 
 

 6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕64 (8 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2565) 
6.1  ค่าลงทะเบียนเรียน     16,200 บาท 
6.2  ค่าบ ารุงการศึกษา       ๔,๐๐๐ บาท 
6.3  ค่ากิจกรรมพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 2/2564    2,500 บาท  

 (ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 10,000 บาท  
 แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา ภาคละ 2,500 บาท ) 

         6.4 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ       3๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น   23,00๐ บาท 
 

 7. ก าหนดการปฐมนิเทศ 
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม ๒๕65 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ศูนย์ภาคใต้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา (ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม) 
 

8. ก าหนดการเปิดภาคเรียน 
วนัอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ๒๕๖5  เวลา 09.00 น. 



-๕- 
 

9. ติดต่อสอบถาม 
9.1  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02 727 3367-9, 3026 

  กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
9.2  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา โทร 07 324 4417, 

 โทรมือถือ 09-7768-7433 
9.3  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กทม. โทร 02 727 3099 

  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 เว็บไซต์ http://ssed.nida.ac.th 
 
                     ประกาศ   ณ  วันที่           มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
                   
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑๕


