
 

 

 
 
 
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ รุนท่ี ๒๔ (ครั้งท่ี ๒) 
--------------------------------------------------------- 

  ตามที ่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไดประกาศรับสมัครเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ รุนที่ ๒๔ (ครั้งที่ ๒) น้ัน 
  บัดน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลวจึงขอ
ประกาศรายช่ือผูที่ไดรับการคัดเลือกตามลําดับอักษร ดังตอไปน้ี 
 
  ลําดับ   ชื่อ – สกุล 

๑.  นางสาวกฤตยา    วิสูตรโยธิน *  
๒.  นางสาวกิ่ง   ชาเรืองฤทธ์ิ  *  
๓.  นางขนิษฐา   เอี่ยมสุวรรณ  
๔.  นางสาวเจนจิรา จิตรมั่น  
๕.  นางสาวฉวีวรรณ   สุนนท  
๖.  นางสาวชรินทรธร   สุวรรณพจน  
๗.  รอยเอกชัยวัฒน   จันล ี  
๘.  นายชาญบดี   ดิษเจริญ  
๙.  นางณัชนันทนรัตน   นามเมือง  
๑๐. นายนท   เหมินทร  
๑๑. นางสาวเนตรชนก   ทองกอน *  
๑๒. นางสาวบุหลัน   จันทะดวง  
๑๓. นางสาวปราณี   อุดมโชค  
๑๔. นายปราโมทย   เจริญวงษ  
๑๕. นางสาวเปรมปรีด์ิ  พันทุม  
๑๖. นายพัทธนปวร   รุงสวาง  
๑๗. นายเพิ่มสิน   จุลสุข  
๑๘. นางสาวภัสราภรณ   ชาติศักด์ิ  
๑๙. นางสาวมาริสา   นิยมพงษ  
๒๐. นางสาวสมคิด   จันทรแจง  *  
๒๑. นายสราวุธ   ติณณจิรางกูร  
๒๒. นางสาวสาริศา   น่ิมนวล  
๒๓. นายสุชาติ   ระมาศ  

 

 



 

 

๒
๒๔. นางสาวสุนันทินี   หอมเลย  
๒๕. นางสาวสุภัสสร   ศิริสังข *  
๒๖. นางอภิณหพร   เอี่ยมเอกดุลย 
  

รายชื่อผานการคัดเลือกในลําดับสํารอง 
ลําดับท่ี          ชื่อ-สกุล 

                     ๑. นางสาวพรนภา ลิมะพันธ   
                     ๒. นางสาวปาริชาด บัวขาว 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง ผูผานการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย  
                         และกรมการพฒันาชุมชน 
                  
ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาตามประกาศขางตน จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

๑. ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาของสถาบัน จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษา  
เดิมกอน จึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และในกรณีที่เปนนักศึกษาสามัญของ 
สถาบัน และไดหมดสภาพการเปนนักศึกษาหากยังคางพันธะ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน 

     จึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียน 
๒.  นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังน้ี.- 

๒.๑  สําเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสําเร็จการศึกษา ซึ่งไดรับอนุมัติปริญญาแลว 
       จํานวน ๒ ชุด 
๒.๒  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี หรือเทียบเทา จํานวน ๑ ชุด 
๒.๓  สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน ๑ ชุด 
๒.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ชุด 
๒.๕  ใบรับรองแพทย       จํานวน ๑ ชุด   
๒.๖  รูปถายขนาด ๑ น้ิว       จํานวน ๒ รูป (ไมสวมครุย หรือเครื่องแบบนักศึกษา    

                            สถาบนัอื่น) 
๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ- ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรส  
       แลวซึ่งช่ือสกุลไมตรงกับหลักฐานที่สําเร็จการศึกษา)  จํานวน ๒ ชุด   

 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
           ๒.๘ หนังสือรบัรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน   
                          คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล 
                          อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                    ๒.๙ หนังสือรบัรองการสําเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสอื 
                          รับรองดังกลาวโดยตรงที ่

Educational  Service Division 
National Institute of Development Administration 
๑๑๘ Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok ๑o๒๔o Thailand 

                          Fascimile : (๖๖๒) ๓๗๗-๗๔๗๗ 



 

 

๓
 

สถาบันอนุโลมใหสงเอกสารตาม ขอ ๒.๘  และ ขอ ๒.๙  ภายในวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
มิฉะน้ันจะถือวาเอกสารการข้ึนทะเบียนไมครบถวนและหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

   * เอกสารถายสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบบั 
  ๓. นําหลักฐานตาม ขอ ๒ มารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา  อาคารนราธิปพงศประพันธ  ช้ัน ๔ 
ระหวางวันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา o๙.๐๐ - ๑๒.oo น. และ
เวลา ๑๓.oo - ๑๙.๓o น. (เวนวันหยุดราชการ) เพื่อรับรหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) 
สําหรับ Login เขาระบบเพื่อบันทึกประวัติและลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ตที่ http://reg.nida.ac.th 
      อน่ึง ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมทําบัตรประจําตัว
นักศึกษาเพื่อมีบัตรในการใชบริการตาง ๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เปนผูดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  บีเฟสต สมารท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
พรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยของธนาคารใหทราบภายหลัง ทั้งน้ี นักศึกษาตองปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใชบัตรบีเฟสต สมารท ของธนาคารทุกประการ 
               ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกไมสามารถรับเอกสารดวยตนเอง  สามารถมอบหมายใหผูอื่นมารับแทนได  
โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานและผูรับมอบฉันทะ 

๔. นักศึกษา Login เขาระบบเพื่อบันทึกประวัติสวนตัวใหเรียบรอย ระหวางวันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ จนถึงวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กอน  มิฉะน้ันจะทําการลงทะเบียนไมได (นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ตดวยตนเองเทาน้ัน หามใหสิทธ์ิผูอื่นดําเนินการแทน หากมีขอผิดพลาดถือวาเปนความ
รับผิดชอบของนักศึกษา) 

๕. นักศึกษาทําการลงทะเบียนตามรายวิชาที่สถาบันฯ  กําหนดให โดยใหทํารายการไดระหวาง วันศุกรที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เทาน้ัน (หากนักศึกษาไมแนใจในวิชาที่ลงทะเบียน
สามารถทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายวิชาได จนแนใจในวิชาที่ลงทะเบียนแลวจึงกดปุมยืนยันการลงทะเบียน 
และสั่งพิมพใบแจงยอดการชําระเงินหลังจากทําการยืนยัน) หากมีปญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดตอกองบริการ
การศึกษา โทร.o – ๒๗๒๗ – ๓๓๖๗ – ๙ 

๖. ใหนักศึกษา นําใบแจงยอดชําระเงินไปชําระที่ธนาคาร โดยนักศึกษาสามารถชําระได ๔ ธนาคาร 
ดังน้ี 

     ๑. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
๒. ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) 
๓. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
๔. ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) 

ชําระเงินไดทุกสาขาของธนาคารดังกลาวทั่วประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร โดยชําระเงินดวยเงิน
สดเทาน้ัน และใชแบบฟอรมใบแจงยอดการชําระเงินที่พิมพจากระบบทะเบียนของสถาบันเทาน้ัน (หามใชใบนํา
ฝากของธนาคาร) 

๗.  หลังจากชําระเงินที่ธนาคารเรียบรอยแลวใหนักศึกษาเก็บใบแจงยอดการชําระเงินสวนที่ ๑ ไวเปน 
 หลักฐานการลงทะเบียน 

๘.  หลังจากชําระเงินผานเคานเตอรของธนาคารแลวระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการ      
     ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (เวนวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเขาไป   
     ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได     
๙.  เมื่อนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนแลวถือวาเสร็จสิ้นการข้ึน/ลงทะเบียน และสามารถตรวจ   

 สอบผลการลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ต 



 

 

๔
 

๑o. รายละเอียดอื่น ๆ ใหนักศึกษาอานจากทายประกาศผลการสอบของสถาบันใหครบถวนเพื่อ   
ประโยชนของนักศึกษาเอง 

๑๑. กรณีที่มีผูสละสิทธ์ิ  คณะจะเรียกจากรายช่ือสํารองที่ประกาศตามลําดับ  
      อน่ึง  สถาบันฯ  ขอสงวนสิทธ์ิที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามขอ ๒.๑ 

และขอ ๒.๒ โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบวาคุณวุฒิที่นํามาใชในการข้ึนทะเบียนดังกลาวไมถูกตอง
และไมตรงกับขอเท็จจริงของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันฯ จะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษา  และอาจพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 
 
คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ (๒ สิงหาคม – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
  ๑.  คาบํารงุสถาบัน     =   ๔,๐๐๐    บาท 
  ๒.  คาลงทะเบียน (๙ หนวยกิต) หนวยกิตละ ๒,๒oo  บาท = ๑๙,๘๐๐    บาท 
  ๓.  คาเทคโนโลยี      =      ๗๐๐    บาท 
  ๔.  คาใชบริการทรพัยากรสารสนเทศ            =      ๖๐๐    บาท 
  ๕.  คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร   = ๑๐,๐๐๐    บาท 
                         (เก็บในภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา) 
  ๖.  คาธรรมเนียมธนาคาร     =       ๒๐    บาท 
   รวมคาใชจายท้ังหมดเปนเงิน   = ๓๕,๑๒๐   บาท 
 
 
 
 
 
 
วันปฐมนิเทศ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ   
กรุงเทพมหานคร  กําหนดปฐมนิเทศ  ในวันเสารที ่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา o๘.oo – ๑๒.oo น.  
ณ หอง ๓๐๐๓ ช้ัน ๓ อาคารนวมินทราธิราช 
วันเปดเรียน  

วันเสารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น.   
สถานท่ีเรียน อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน ๓ หอง ๓๐๐๒ 
 
   
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล) 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ประธานกรรมการรับนักศึกษา 

นักศกึษาจะตองชําระเงนิระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เทานั้น 
มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ ์


