
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

---------------------------- 

 ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 20 (ครั้งที่ 2) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น 

 บัดน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 10 ราย ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

1 652205290002  นางสาวรัตติยา  ดังงา 

2 652205290003  นางสาวพีนาริน  พิมพา 

3 652205290004  นางสาวสิรีธร  ทองอาภรณ์ 

4 652205290006  นายเฉลิมนาถ  จิตอารีย ์

5 652205290007  นางสาวกัญญาภา  เรืองฤดี 

6 652205290008  นายอานน  อารีย์รักษา 

7 652205290009  นางสาวกิ่งกมล  ลังกาเปี้ย 

8 652205290010  นายจักรพรรดิ์  บุญเดช 

9 652205290011  นางสาวฉัตรทิพย์  วงษ์สง่า 

10 652205290012  นายกรณ์  ธนาวิบูลเศรษฐ 
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ส าหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี 

1. ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ถ้าหากยังค้างพันธะกับสถาบันจะต้อง
ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

 

2. เตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย (เอกสารถ่ายส าเนาให้เซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
2.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  

(กรณีศึกษาระดับปริญญาตรหีลกัสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องสง่ผลการศึกษา 
ระดับอนปุรญิญาหรือเทียบเท่าด้วย จ านวน 1 ชุด) 

จ านวน  2  ชุด 

2.2 ส าเนาใบปรญิญาบัตรปริญญาตรี หรือหนังสือรบัรองจบการศึกษา 

ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว 
จ านวน  2  ชุด 

2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาพาสปอร์ต 

(กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ) /(กรณีใช้ค าน าหนา้ช่ือเปน็ยศ ทหาร ต ารวจ 

เพิม่ส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ชุด) 

จ านวน  2  ชุด 

2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ชุด 

2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพไม่สวมชุดครุย
หรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น) 

จ านวน  2  รูป 

2.6 ใบเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกลุ (ถ้ามี) /(กรณีช่ือ-ช่ือสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) จ านวน  2  ชุด 

2.7 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /(กรณีช่ือ-ช่ือสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) จ านวน  2  ชุด 

2.8 ใบรับรองแพทย ์

(ใบรบัรองแพทยจ์ากแพทยป์รญิญาที่มีใบอนญุาตประกอบโรคศิลป์ ซึง่ออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อ หรือโรครา้ยแรงอย่างอื่น 

ซึ่งจะเปน็อปุสรรคต่อการศึกษา สามารถขอไดจ้ากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป 
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 

จ านวน  1  ชุด 

2.9 แบบฟอร์มท าบัตรนกัศึกษา Download ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf 
และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือช่ือผู้ขอท าบัตร 

จ านวน  1  ชุด 

2.10 เนื่องจากมปีระกาศการใช้ พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ จึงก าหนดให้การตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอกจ าเป็นจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ผ่านการคัดเลือกก่อน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถ
เลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามตาม
แบบฟอร์มของสถาบัน (2.10.1) หรือตามแบบฟอร์มของหน่วยงานของผู้ผ่าน
การคัดเลือกก็ได้ (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จะต้องใช้แบบฟอร์มในข้อ 2.10.2 เท่านั้น) 

จ านวน  2  ชุด 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf
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 2.10.1 สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลทีส่ามตามแบบฟอร์มของสถาบันไดจ้าก 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf 

2.10.2 กรณีส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถ 
Download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลที่สามตาม
แบบฟอร์มของสถาบันไดจ้าก 
https://www.reg.chula.ac.th/form/consentCU_650331.pdf 

 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

2.11 หนังสือรบัรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.12 หนังสือรบัรองการส าเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาสง่หนงัสอืรบัรอง 
โดยตรงที ่

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

 

 

ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 

  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการข้างต้น (ข้อ 2.1 – 2.10) ส่งถึงสถาบัน 
ตั้งแต่บัดนี้  - วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ และต้องส่งแบบไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ดังนี้ 

  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่ งแวดล้ อม  ภาคพิ เศษ 
กรุงเทพมหานคร) 
 

หมายเหตุ : (1) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน (ตามข้อ 2.1 - 2.10) ขอสงวน
สิทธ์ิการข้ึนทะเบียน 
  (2) เอกสารตามข้อ 2.9 ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษา เพื่อมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะก าหนดวันรับบัตร

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf
https://www.reg.chula.ac.th/form/consentCU_650331.pdf
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ประจ าตัวนักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงนิฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ 

(3) เอกสารตามข้อ 2.11 และ 2.12 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน  
  (4) สถาบันฯ สงวนสิทธ์ิที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการข้ึนทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
จากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธ์ิที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าขาด
คุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มี
สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากข้ึนทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (6) ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทนอกเวลาราชการ ได้รับการยกเว้นการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับการเข้าศึกษาในสถาบัน และการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(7) เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษส าหรับการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ซึ่งผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

(7.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันย่ืน 
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
(7.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันย่ืน 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หรือ International Education เท่านั้น) 

 3.  การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร /การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
3.1 บัดน้ี – 26 ก.ค. 65 ยืนยันสิทธ์ิการ

ข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธ์ิการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาทีเ่ว็บไซต์ 
http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A  
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธ์ิภายใน
วันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่าน้ัน หากไม่ยืนยัน
สิทธ์ิตามประกาศผลการคัดเลือกก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิการ
เข้าเป็นนักศึกษา 

3.2 บัดน้ี – 2 ส.ค. 65 ส่งเอกสารการ
ข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาให้
สถาบันฯ 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนส าหรับนักศึกษา
ใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 2.) และจัดส่งให้สถาบันฯ 
ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น 
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ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
3.3 วันที่ 27 ก.ค. 65 ส่ง E-mail 

แจ้งนักศึกษา 
สถาบันจะส่งค าแนะน าการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง 
โดยสามารถ Download File 
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

3.4 วันที่ 28 ก.ค. – 
1  ส.ค. 65 

บันทึกข้อมลู
ประวัตินักศึกษา
ใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซด์ http://reg.nida.ac.th/ ท าการ LOGIN 
เข้าสู่ระบบโดยใช้รหสันักศึกษา เป็นทั้งรหสัผู้ใช้ (USERNAME) 
และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย 
และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่คณะก าหนด 
หมายเหตุ นกัศกึษาทีไ่ม่บนัทกึข้อมลูประวัตินักศกึษาและ
ลงทะเบียนภายในวันทีก่ าหนด จะถือว่าสละสทิธ์ิการข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศกึษาของสถาบัน และหากมีปญัหาในการ
ลงทะเบียนกรุณาติดต่อ กองบริการการศึกษา  
โทร. 02-727-3367 - 9, 3629 (วันและเวลาราชการ) 

3.5 วันที่ 28 ก.ค. – 
2  ส.ค. 65 

ช าระเงินค่าข้ึน
ทะเบียนและ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและช าระเงินตามวันที่
ก าหนดได้ที ่
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
5. บัตรเครดิต (Credit Card) ศึกษารายละเอียดคู่มือ 
ระบบช าระเงินออนไลน์รปูแบบเครดิตการ์ดเพิ่มเตมิได้ที่ 
edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payme
nt.pdf 
หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทาง
เรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร และ Counter Service เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธ์ิ 
3. หลังจากช าระเงินแล้ว ให้นักศึกษาเก็บเอกสารการช าระเงิน
ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 
4. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ) นักศึกษา
สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการช าระเงิน
หลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
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4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาค 1/2565 

 4.1  ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,500 x 12 หน่วยกิต) 30,000 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 40,300 บาท 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  สถาบันสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
หลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน 

 

5. วันปฐมนิเทศ และวันเปิดเรียน 

  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันตลอดจน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

7. ติดต่อสอบถาม 

7.1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
โทร. 02 727 3367-9, 3629 

7.2 ฝ่ายการศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ช้ัน 4 อาคารราชพฤกษ์ 
โทร. 0 2727 3130, 09 5415 1951 

 

 ประกาศ   ณ   วันที่               กรกฎาคม  พ.ศ. 2565               
ระวิริยะกุล 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ  

นักศึกษาจะต้องช าระเงินระหว่างวันท่ี 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 เท่าน้ัน 

มิฉะน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

22


