
 

 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาช้ันปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในสวนภูมิภาคศูนยภาคใต   

จังหวัดยะลา คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม  
ประจําปการศึกษา ๒๕64 รุนท่ี 26 (ครั้งท่ี 2) 

 
 
  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในสวนภูมิภาคศูนย
ภาคใต จังหวัดยะลา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รุนท่ี 26 (ครั้งท่ี 2) ประจาํปการศึกษา ๒๕64  นั้น 
  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผูท่ีไดรับการคัดเลือก จํานวน 12 ราย ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล 
1 พ.จ.อ.มาหามุ หวังจ ิ
2 นางมณีรัตนา เจะมะยูโซะ 
3 นางสาวสุพัตรา กันหะ 
4 นายมนตรี อุดมพงศ 
5 นางสาวอิกบารน ราซีด 
6 นางสาวนูรีซัน เตะตานิง 
7 นายวันอามีน แวสะแลแม 
8 นายไพซอล มูหามะสาเระ 
9 นายมาฮาดี หะเดวา 

10 นางสาวนาปเซาะ แวนูเซ็ง 
11 นายมุฮัยมิน เซะบิง 
12 นายอามีน สามะเด็ง 

 
สําหรับผูท่ีไดรับการคดัเลือกเปนนักศึกษา จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมกอน 
และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันฯ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม  
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2. ย่ืนเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน ประกอบดวย 
2.1  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันสําเร็จการศึกษา จํานวน  2  ชุด (พรอมฉบับจริง)   
   (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองสงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ  
   เทียบเทาดวย จํานวน 1 ชุด) 
2.2  สําเนาใบปรญิญาบัตร    จํานวน  2  ชุด  (พรอมฉบับจริง) 
2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  2  ชุด  (กรณีใชคํานําหนาชื่อเปนยศ ทหาร ตํารวจ เพ่ิม  

 สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 2 ชุด) 
2.4  สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  1  ชุด 
2.5  รูปถายขนาด 1 นิ้ว    จํานวน  2  รูป  (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน แตงกายสุภาพ ไมสวม    
   ชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
2.6  ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)   จํานวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไมตรงเอกสารการศึกษา) 
2.7  ทะเบียนสมรส (ถามี)   จํานวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไมตรงเอกสารการศึกษา) 
2.8 ใบรับรองแพทย     จํานวน  1  ชุด  (ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลป ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรง
อยางอ่ืน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา สามารถขอไดจากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ท้ังของ
รัฐบาลและเอกชน) 

 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
2.9    หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน   

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา    
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.10 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง  
        โดยตรงท่ี 

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

 
หมายเหตุ : (1) หากผูผานการคัดเลือกไมยื่นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน (ตามขอ 2.1-2.8) ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมแจกเอกสารข้ึนทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 

(2) เอกสารตามขอ 2.9 และ 2.10 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะ
ถือวาเอกสารการข้ึนทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

(3) กรณีท่ีผูผานการคัดเลือกไมสามารถมารับเอกสารการข้ึนทะเบียนดวยตนเองได สามารถ
มอบหมายใหผูอ่ืนมารับแทนได โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะดวย 
  (4) เอกสารถายสําเนา จะตองเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไมคํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบวาคุณวุฒิท่ีนํามาใชในการข้ึนทะเบียนดังกลาวไมถูกตองตามขอเท็จจริงของสถาบันท่ี
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สําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจาก
การเปนนักศึกษา และอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (6) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือวา
ขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครเปนโมฆะ 
ไมมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ถาหากข้ึนทะเบียนแลว ใหถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (7) เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑ
การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

(7.1) กรณีนักศึกษาท่ีตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ท้ังนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ํา ใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 

(7.2) กรณีนักศึกษาท่ีไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขา
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงกอน
การขอสําเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

(7.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น (สมัคร
สอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

(7.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ International 
Education เทานั้น) 
 

3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
3.1  ใหผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษา นําเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน (ตามขอ 2) มารายงานตัวได 

 ท่ีสํานักงานโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ศูนยภาคใต วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในวันท่ี 20 ธันวาคม – วันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕64 เวลา 09.30 น.– 
16.00 น. เพ่ือรับรหัสประจําตัวนักศึกษา คูมือและข้ันตอนการลงทะเบียน บัญชีผูใช (Username) 
รหัสผาน (Password) สําหรับ Login เขาระบบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต http://reg.nida.ac.th  

3.2 นักศึกษาจะตองกรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือใหมีบัตรในการใช 
      บริการตางๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปน 
      ผูดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา – บีเฟสต สมารท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตร 
      ประจําตัวนักศึกษาพรอมสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยของธนาคารใหทราบภายหลัง ท้ังนี้  
      นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใชบัตรบีเฟสต  
      สมารทของธนาคารทุกประการ 
3.3  กรณีถาผูผานการคัดเลือก ไมมารับเอกสารข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา จะถือวาสละสิทธิ์การข้ึน  

 ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ 
 
4. วันลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต 

หลังจากไดรับ บัญชีผูใช (Username) รหัสผาน (Password) เรียบรอยแลว นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
ผานเว็บไซต http://reg.nida.ac.th ดวยตนเองเทานั้น หามใหสิทธิ์ผู อ่ืนดําเนินการแทน ในวันจันทรท่ี 20 
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ธันวาคม ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม ๒๕64 สามารถลงทะเบียนผานระบบไดถึงเวลา 23.59 น. และพิมพใบ
แจงยอดคาลงทะเบียน 
 
5. การชําระเงินคาลงทะเบียน 
         5.1 นักศึกษาจะตองนําแบบฟอรมใบแจงยอดชําระเงินคาลงทะเบียน (หามใชใบนําฝากของธนาคาร) 
และชําระเปนเงินสดเทานั้น ไดท่ี 

5.1.1 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
5.1.2  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
5.1.3   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
5.1.4   เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

5.2 คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตรา ท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ 
5.3 ชําระเงินได ภายในวันจันทรท่ี 20 ธันวาคม ถึงวันศุกรท่ี 24 ธันวาคม ๒๕64 ในเวลาทําการของ

ธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิสเทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ 
5.4 หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเก็บใบแจงยอดการชําระเงินสวนท่ี 1 ไวเปนหลักฐาน

การลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงิน หลังการชําระเงินไปแลว 2 วันทําการ 
 

 6. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/๒๕64 (8 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2565) 
6.1  คาหนวยกิต      16,200 บาท 
6.2  คาบํารุงการศึกษา       ๔,๐๐๐ บาท 
6.3  คากิจกรรมพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 2/2564    2,500 บาท  

 (คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 10,000 บาท  
 แบงจาย 4 ภาคการศึกษา ภาคละ 2,500 บาท ) 

         6.4 คาธรรมเนยีมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ       3๐๐ บาท 
รวมท้ังสิ้น   23,00๐ บาท 
 

 7. กําหนดการปฐมนิเทศ 
วันเสารท่ี 8 มกราคม ๒๕65 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม ศูนยภาคใต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา (กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม) 
 

8. กําหนดการเปดภาคเรียน 
วันอาทิตยท่ี 8 มกราคม ๒๕๖5  เวลา 13.00 น. 



-๕- 
 

9. ติดตอสอบถาม 
9.1  ฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02 727 3367-9, 3026 

  กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ 
9.2  คณะพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอม จ.ยะลา โทร 07 324 4417, 

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

  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 เว็บไซต http://ssed.nida.ac.th 
 

10. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
    สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือกและ           

ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาท่ีและอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

 
 
                     ประกาศ   ณ  วันท่ี           ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
                   
 
            (รองศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 
                                               รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๑๖

ส่ง   หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา
       เพื่อดำเนินการ
1. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อ
2. ส่งประกาศให้กลุ่มงานแผน เพื่อประกาศผลผ่าน website 
ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

จน
ธค . 64


