
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
    -----------------------     

  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 23 ราย ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 

1 632205290001  นางศศิธร  พุทธชาลี 
2 632205290004  นางสาวจิรัชญา  เอสเฮ้าส์ 
3 632205290005  นายพนมศักดิ์  ศิริยา 
4 632205290006  นางสาวเชิญขวัญ  แช่มประสพ 
5 632205290007  นางสาวรัฐกุล  พรหมจันทร์ 
6 632205290008  นายพันธวรรธน์  จาโรทก 
7 632205290009  นางสาวกาญจนาภรณ์  กระจ่างแจ้ง 
8 632205290010  นางสาวรสสุคนธ์  อินทรเทพ 
9 632205290011  นายวรเชษฐ์  แสงอรุณ 
10 632205290012  นายยศภัทร  เนียมสวัสดิ์ 
11 632205290013  นางสาวฤทัย  เพ็ชรหล่อ 
12 632205290014  นางสาวภารดี  พันธุ์ศรีวรพงษ์ 
13 632205290015  นางสาวภาวินี  คงสอน 
14 632205290016  นายชนะพล  ชีวโสตสกุล 
15 632205290017  นางสาววราภรณ์  โตสิงห์ 
16 632205290018  นางสาวไพรัตน์  ศรีชัยนาท 
17 632205290019  นางสาวสุธาสินี  เสนาะ 
18 632205290020  นางสาวพิมพ์พรรณ  ศรีสุวรรณ 
19 632205290021  นางสาวนันทรัตน์  เนียมปาน 
20 632205290022  นางสาวกชพรรณ  ก าลังงาม 
21 632205290023  นางสาวสุธาทิพย์  ศีลบุตร 
22 632205290024  นายสุธีระ  บุญญาพิทักษ์ 
23 632205290025  นายกฤษณ์  จุฑามณ ี
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ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้อง
ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

 
2. เตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย (เอกสารถ่ายส าเนา เซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ)  

2.1. ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน  2  ชุด (กรณีศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย 
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) 
2.4. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ชุด 
2.5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ 

ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น) 
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  (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรค
ร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป 
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 

2.9. แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา Download ได้ที ่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.10. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.11. หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
โดยตรงที่ 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
118 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 
 
 
 
 

 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการข้างต้น (ข้อ 2.1 - 2.9) ส่งถึงสถาบัน

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยยึดวันประทับตาไปรษณีย์เป็นส าคัญ และต้องส่งแบบไปรษณีย์
ลงทะเบียน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ดังนี้ 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

 
หมายเหตุ : (1) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2.1 - 2.9) ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 
  (2) เอกสารตามข้อ 2.9 ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหานคร) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะก าหนดวันรับบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุก
ประการ  

(3) เอกสารตามข้อ 2.10 และ 2.11 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะ
ถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลาหากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
จากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา  
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือ
ว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็น
โมฆะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (6) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

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

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

(6.2.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

(6.2.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ International 
Education เท่านั้น) 
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3. การยืนยันสิทธิ์/การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 
ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

3.1 วันที่ 22 – 23 
ก.ค.63 

ยืนยันสิทธิ์การ
ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 
(online) 

ผู้ผ่านการคดัเลือกยืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาที่เว็ปไซต์ 
http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ให้ครบถ้วน 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยัน
สิทธิ์ ภายในวันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือก
เท่านั้นหากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือก
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

3.2 ระหว่างวันที่ 24 
– 25 ก.ค.63 

ส่ง E-mail แจ้ง
นักศึกษา 

สถาบันจะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail ตามท่ีผู้ผ่าน
การคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File คู่มือ
การใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
 

3.3 ระหว่างวันที่ 26 
– 29 ก.ค.63 

บันทึกข้อมูล
ประวัติ
นักศึกษาใหม่
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็ปไซต์ https://reg.nida.ac.th/  
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา  
เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน  
( PASSWORD) เพ่ือบันทึกประวัติให้เรียบร้อย  
และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่ก าหนด 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด  
จะถือว่าสละสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
สถาบัน และหากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณา
ติดต่อ กองบริการการศึกษา  
โทร 0 2727 3367 – 9 (วันและเวลาราชการ) 

http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
https://reg.nida.ac.th/
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3.4 การช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่นักศึกษา สถาบัน 
จึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ได้รับจากการระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID 19) 
โดยให้แบ่งช าระค่าธรรมเนียม
ออกเป็น 3 งวดดังนี้ 
 
(งวดที่ 1) 
ระหว่างวันที่ 11 - 22 ส.ค.63 
- ค่าบ ารุงสถาบัน 
- ค่าบริการเทคโนโลยี 
- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) 
 
(งวดที่ 2) 
ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. - 21 ก.ย.63 
- ค่าหน่วยกิต 
 
(งวดที่ 3) 
ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. - 29 ต.ค. 63 
- ค่ากิจกรรมพิเศษ 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระหนี้และช าระ
เงินตามวันที่ก าหนดได้ท่ี 
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) 
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 
หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่
แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลา
ท าการของธน าคาร  และ  Counter Service 
เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ
ใบแจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน
การลงทะเบียน 
4. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบี ยนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป  
(เว้นวันหยุดราชการ) นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียนและการชระเงินหลังจาก
ช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

 
4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 4.1  ค่าลงทะเบียนเรียน     22,500 บาท 
 4.2  ค่าบ ารุงการศึกษา     4,000 บาท 

4.3  ค่ากิจกรรมพิเศษ     5,000 บาท 
       (ตลอดหลักสูตร 10,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 ภาคการศึกษา ภาคละ 5,000 บาท  
       ยกเว้นภาคฤดูร้อน)  
4.4  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี   700 บาท 
4.5  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  600 บาท 
      รวมทั้งสิ้น 32,800 บาท 

 
5.  ก าห น ดการป ฐม นิ เท ศ  วั น เส าร์ ที่  8  สิ งห าค ม  2563  ช่ ว ง เวล า  08 .3 0  – 09 .3 0  น .  

 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 
6. ก าหนดการเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 

 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oNqw_m2SsOswtdfbJXvDnAXX6Wg:1592894188131&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi58_2hqZfqAhX66XMBHfQqAUUQkeECKAB6BAgOECo
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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7. ติดต่อสอบถาม
7.1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273367-9 ,3629

กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
7.2. ฝ่ายการศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    โทร 02-7273130 

อาคารราชพฤกษ ์ ชั้น 4 
เว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

ประกาศ ณ วันที่  กรกฎาคม  2563 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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