
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข าศึกษา หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 
ภาคพิเศษในส'วนภูมิภาค ศนูย�ภาคใต   จังหวัดยะลา รุ'นท่ี 20  ครั้งท่ี ๒   

ประจําป2การศึกษา ๒๕๕8 
 
 

 ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�ประกาศรับสมัครเข�าศึกษา หลักสูตรการบริหาร
การพัฒนาสังคม ภาคพิเศษในส&วนภูมิภาค ศูนย�ภาคใต� จังหวัดยะลา รุ&นท่ี 20 ครั้งท่ี 2 ประจําป/การศึกษา     
๒๕๕8  นั้น 
 
  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�พิจารณาคัดเลือกผู�สมัครเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึง
ขอประกาศรายชื่อผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก ดังต&อไปนี้  
 

ลําดับท่ี      ช่ือ – นามสกุล 
1 นายก�องสกุล  จันทราช 
2 นายอดุลย�สมาน  สุขแก�ว 
3 นายประดับ  บารา 
4 นายอิบรอฮิม  ดามิเด็ง 
5 นายนูรดี  อับดุลราฮิม 
6 นางวนิดา  ศรีตุลาการ 
7 ร.ต.ท.เสกสัน  สีทิ 
8 นางสาววราภรณ�  เงินราษฎร� 
9 นายฟุรกรณ�  บือแน 

10 นางฟารีดา  มะดาแฮ 
11 นายปรีชา  สมบูรณ�แก�ว 
12 นางสาวสิริวิมล  ช&วยวงศ� 
13 นางสาวเยาวนิตย�  จันทร�ศรี 
14 นายนรเชษฐ�  สุขทิพย� 
15 นายบูกอรี  กาเซ็ง 
16 นายอับดุลรอนิง  กาเซ็ง 
17 นางสาวอรพรรณ  รัตนแคล�ว 
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ลําดับท่ี        ช่ือ – นามสกุล 
18 ส.ต.อ.ออมสิน  เจียมสวัสด์ิ 
19 ด.ต.หญิงกรรภิรมย�  กาญจนพานิช 
20 นางสาวนูรฮูดา  ดือราแม 
21 นางสาวนูรีดา  สามูนิง 
22 พันตรีมนัส  ปานเนตร 
23 นางบงกชกร  พรหมชัย 
24 นายดนุสรณ�  มากจงดี 
25 พันจ&าเอกภูเบศวร�  กาญจนดี 
26 นางรัสรินทร�  โพธิ์จิรนนท� 
27 นายธีรณพ  พรมนุชาธิป 
28 นางสสิธร  สังข�เก้ิอ 
29 นายณัฏฐวี  ไข&มุกข� 
30 ส.ต.ต.เอกชัย  แสนสุริวงค� 

 
ผู�ได�รับการคัดเลือกเป�นนักศึกษาตามประกาศข�างต�น จะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต อไปนี้ 

๑. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้.- 
๑.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสําเร็จการศึกษาซ่ึงได'รับอนุมัติปริญญาแล'ว 
      จํานวน ๔ ชุด 
๑.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ปริญญาตรี หรือเทียบเท;า จํานวน ๓ ชุด 
๑.๓ สําเนาทะเบียนบ'าน จํานวน  ๓  ชุด 
๑.๔ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๓ ชุด  
๑.๕ ใบรับรองแพทย?  จํานวน  ๑ ชุด  (สําเนา ๒ ชุด) 
๑.๖ รูปถ;ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  ๔  รูป (ไม;สวมครุย หรือเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันอ่ืน) 
๑.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  (เฉพาะนักศึกษาหญิงท่ีสมรส  
     แล'วซ่ึงชื่อสกุลไม;ตรงกับหลักฐานท่ีสําเร็จการศึกษา)  จํานวน  ๔ ชุด   

สําหรับผู�สําเร็จการศึกษาจากต างประเทศจะต�องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑.๘ หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ?มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต;อขอได'ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผล   
      อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑.๙ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให'สถานศึกษาส;งหนังสือ     
      รับรองดังกล;าวโดยตรงท่ี 
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สถาบันอนุโลมให'ส;งเอกสารตามข'อ ๑.๘ และข'อ ๑.๙ ภายในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
มิฉะนั้นจะถือว;าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม;ครบถ'วนและหมดสภาพการเปgนนักศึกษาของสถาบัน 
หมายเหตุ :   เอกสารถ;ายสําเนาให'เซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ 

๒. นําหลักฐานตาม ข'อ ๑ มารายงานตัวท่ีสํานักงานโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล'อม ศูนย?ภาคใต' วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันศุกร?ท่ี ๑๘ ธันวาคม–วันอังคารท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เพ่ือรับรหัสผู'ใช' (USER NAME) และรหัสผ;าน 
(PASSWORD) สําหรับ Login เข'าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ;านทางอินเตอร?เน็ต  
ท่ี http://reg.nida.ac.th พร'อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียน และคู;มือการใช'ระบบทะเบียนผ;าน
อินเตอร?เน็ต 
  อนึ่ง  ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษา เพ่ือมีบัตรในการใช�บริการต&าง ๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันได�มอบหมายให�ธนาคาร 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปPนผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา – บีเฟRสท� สมาร�ท โดยธนาคาร
กําหนดวันรับบัตรประจําตัวนักศึกษาพร�อมสมุดเงินฝากธนาคารประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบ 
ภายหลัง  ท้ังนี้  นักศึกษาต�องปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตร        
บีเฟRสท� สมาร�ทของธนาคารทุกประการ 

๓. นักศึกษา Login เข'าระบบเพ่ือบันทึกประวัติส;วนตัวให'เรียบร'อย ระหว;างวันศุกร?ท่ี  
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันอังคารท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ก;อน  มิฉะนั้นจะทําการลงทะเบียนไม;ได' 
(นักศึกษาต'องดําเนินการลงทะเบียนผ;านอินเตอร?เน็ตด'วยตนเองเท;านั้น ห'ามให'สิทธิ์ผู'อ่ืนดําเนินการแทน 
หากมีข'อผิดพลาดถือว;าเปgนความรับผิดชอบของนักศึกษา) 

๔. นักศึกษาทําการลงทะเบียนตามรายวิชาท่ีสถาบันฯ  กําหนดให' โดยให'ทํารายการได' 
ระหว;าง ระหว;างวันศุกร?ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เท;านั้น (หาก
นักศึกษาไม;แน;ใจในวิชาท่ีลงทะเบียนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายวิชาได' จนแน;ใจในวิชา
ที่ลงทะเบียนแล'วจึงกดปุsมยืนยันการลงทะเบียน และสั่งพิมพ?ใบแจ'งยอดการชําระเงินหลังจากทําการ
ยืนยัน)  หากมีปtญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต;อกองบริการการศึกษา โทร.o – ๒๗๒๗ – ๓๓๖๗ - ๙ 

๕. นักศึกษานําใบแจ'งยอดไปชําระเงินท่ี  บจม.ธนาคารกสิกรไทย บจม.ธนาคารไทย 
พาณิชย? บจม.ธนาคารกรุงเทพ และ บจม.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาใดสาขาหนึ่งภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. ของ  
วันศุกร?ท่ี  ๑๘ ธันวาคม – วันอังคารท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เท;านั้น หากไม;ไปชําระค;าธรรมเนียมภายในเวลา
ท่ีกําหนดจะถือว;าท;าน สละสิทธิ์  การเปgนนักศึกษา 

๖. ในกรณีท่ีไม;สามารถมารายงานตัวด'วยตนเอง  ท;านสามารถมอบอํานาจให'ผู'อ่ืนมา 
รายงานตัวและรับรหัสผู'ใช' (USER NAME) และรหัสผ;าน (PASSWORD) แทนได' แต;จะต'องมีหนังสือ
มอบอํานาจพร'อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของท;าน และของผู'รับมอบอํานาจมาแสดงแทน  

๗. ในกรณีท่ีผู'ผ;านการคัดเลือกเปgนนักศึกษาของสถาบัน จะต'องลาออกจากสถานภาพ 
นักศึกษาเดิมก;อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปgนนักศึกษาใหม; และในกรณีท่ีเคยเปgนนักศึกษาสามัญของ
สถาบันฯ และได'หมดสภาพการเปgนนักศึกษา หากยังค'างพันธะจะต'องดําเนินการให'เรียบร'อยก;อน จึงจะมี
สิทธิ์ข้ึนทะเบียน 

๘. รายละเอียดอ่ืน ๆ ให'นักศึกษาอ;านจากท'ายประกาศผลการสอบของสถาบันให' 
ครบถ'วนเพ่ือประโยชน?ของนักศึกษาเอง 



-4- 
 

อนึ่ง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามข'อ ๑.๑  และ
ข'อ ๑.๒ โดยไม;คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว;าคุณวุฒิท่ีนํามาใช'ในการข้ึนทะเบียนดังกล;าวไม;ถูกต'อง
และไม;ตรงกับข'อเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไม;ได'รับการรับรองจาก   ก.พ. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันฯ จะถือว;าขาดคุณสมบัติจากการเปgนนักศึกษา และอาจพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 

 

ค าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘  (9 มกราคม 255๙ – 3  มิถุนายน ๒๕๕๙) 
  ๑.  ค;าบํารุงสถาบัน     ๔,๐๐๐    บาท 
  ๒.  ค;าลงทะเบียนภาคละ ๙ หน;วยกิต ๆ ละ 
       ๑,๘๐๐  บาท              ๑๖,๒๐๐   บาท 
  ๓.  ค;าธรรมเนียมการใช'บริการทรัพยากรสารสนเทศ              ๓๐๐    บาท  
  ๔.  ค;าธรรมเนียมธนาคาร                   ๒๐    บาท 
   รวมค าใช�จ ายท้ังหมดเป�นเงิน                       ๒๐,๕๒๐   บาท 
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วันปฐมนิเทศ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม  หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ 
ในส&วนภูมิภาค ศูนย�ภาคใต� จังหวัดยะลา รุ&นท่ี ๒0 ครั้งท่ี 2 ประจําป/การศึกษา ๒๕๕8 กําหนดปฐมนิเทศ 
ในวันเสาร�ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล�อม ศูนย�ภาคใต� วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
 
 

วันเป9ดเรียน 
วันเสาร?ท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   

 

 
                  ประกาศ    ณ   วันท่ี    ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘     
                    
 
 
                                                  (รองศาสตราจารย? ดร.รวีวรรณ เอ้ือพันธ?วิริยะกุล) 
                            รองอธิการบดีฝsายวิชาการ 

นักศึกษาจะต องชําระเงินระหว'างวันที่ ๑๘  ธันวาคม – ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เท'าน้ัน 
มิฉะน้ัน จะถือว'าสละสิทธิ ์


