
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาระดับปริญญาโท  

ภาคพิเศษ ในส(วนภูมิภาค จงัหวัดระยอง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล อม 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล อม ครั้งท่ี 1  
ป3การศึกษา 2565 

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

 ตามท่ีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได� กําหนด 
ให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส.วนภูมิภาค จังหวัดระยอง  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม ประจําป2การศึกษา 2565 นั้น บัดนี้  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก 
เป8นนักศึกษา จํานวน 7 ราย ดังต.อไปนี้ 

 
ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล 

1 65120526001 นายภานุพงศ� เครื่องประดับ 

2 65120526002 นางสาวอภิสรา วิเศษอนพงศ� 

3 65120526003 นางสาวชนิสรา กฤษณักลัศ 

4 65120526004 นายพูฬกริธช� สุวรรณโยธิน 

5 65120526005 นายนรินทร� วิมลอักษร 

6 65120526006 นางสาวพันทวี สุภิษะ 

7 65120526007 นางสาวธัญลักษณ� พรมสุพจน� 
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สําหรับผู ท่ีได รับการคัดเลือกเป:นนักศึกษา จะต องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 
1. ในกรณี ท่ีผู ได รับการคัดเลือก เป:นนักศึกษาของสถาบันฯ ถ�าหากยังค�างพันธะกับสถาบันจะต�อง

ดําเนินการให�เรียบร�อยก.อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป8นนักศึกษาใหม. 
 

2. เตรียมเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน ประกอบด วย (เอกสารถ(ายสําเนาให เซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ) 
2.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  

(กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต.อเนื่อง 2 ป2 จะต�องส.งผลการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท.าด�วย จํานวน 1 ชุด) 

จํานวน  2  ชุด 

2.2 สําเนาใบปริญญาบัตรปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองจบการศึกษา 
ซ่ึงได�รับอนุมัติแล�ว 

จํานวน  2  ชุด 

2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาพาสปอร�ต 
(กรณีเป8นนักศึกษาต.างชาติ) /(กรณีใช�คํานําหน�าชื่อเป8นยศ ทหาร ตํารวจ 
เพ่ิมสําเนาบัตรข�าราชการ จํานวน 2 ชุด) 

จํานวน  2  ชุด 

2.4 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน  1  ชุด 
2.5 รูปถ.ายขนาด 1 นิ้ว (ถ.ายมาแล�วไม.เกิน 6 เดือน แต.งกายสุภาพไม.สวมชุดครุย

หรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
จํานวน  3  รูป 

2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ�ามี) /(กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม.ตรงเอกสารการศึกษา) จํานวน  2  ชุด 
2.7 ทะเบียนสมรส (ถ�ามี) /(กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม.ตรงเอกสารการศึกษา) จํานวน  2  ชุด 
2.8 ใบรับรองแพทย� 

(ใบรับรองแพทย�จากแพทย�ปริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปS ซ่ึงออกให�
ไม.เกิน 1 เดือน และแสดงว.าเป8นผู�ท่ีไม.มีโรคติดต.อ หรือโรคร�ายแรงอย.างอ่ืน 
ซ่ึงจะเป8นอุปสรรคต.อการศึกษา สามารถขอได�จากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป 
ท้ังของรัฐบาลและเอกชน) 

จํานวน  1  ชุด 

2.9 แบบฟอร�มทําบัตรนักศึกษา Download ได�ท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf 
และนักศึกษาต�องกรอกข�อมูลให�ครบถ�วนพร�อมลงลายมือชื่อผู�ขอทําบัตร 

จํานวน  1  ชุด 

2.10 เนื่องจากมีประกาศการใช� พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส.วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดยมีผลบังคับใช�ต้ังแต.วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร� จึงกําหนดให�การตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอกจําเป8นจะต�องได�รับ
ความยินยอมจากผู�ผ.านการคัดเลือกก.อน โดยผู�ผ.านการคัดเลือกสามารถ
เลือกใช�แบบฟอร�มหนังสือยินยอมให� เปdดเผยข�อมูลแก.บุคคลท่ีสามตาม
แบบฟอร�มของสถาบัน (2.10.1) หรือตามแบบฟอร�มของหน.วยงานของผู�ผ.าน
การคัดเลือกก็ได�                                                   

 
 
 
 
 
 
จํานวน  2  ชุด                                                                
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 2.10.1 สามารถ Download แบบฟอร�มหนังสือยินยอมให�เปdดเผยข�อมูลแก.
บุคคลท่ีสามตามแบบฟอร�มของสถาบันได�จาก 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf 
2.10.2 กรณีสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย สามารถ Download 
แบบฟอร�มหนังสือยินยอมให�เปdดเผยข�อมูลแก.บุคคลท่ีสามตามแบบฟอร�มของ
สถาบันได�จาก 
https://www.reg.chula.ac.th/form/consentCU_650331.pdf 
2.10.3 กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถ Download 
แบบฟอร�มหนังสือยินยอมให�เปdดเผยข�อมูลแก.บุคคลท่ีสามตามแบบฟอร�มของ
สถาบันได�จาก 
http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_RUConsentForm.pdf 
2.10.4 กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถ 
Download แบบฟอร�มหนังสือยินยอมให�เปdดเผยข�อมูลแก.บุคคลท่ีสามตาม
แบบฟอร�มของสถาบันได�จาก 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/pdpa-dru.pdf 
 

 

สําหรับผู สําเร็จการศึกษาจากต(างประเทศ ต องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
2.11 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต.อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.12 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถาบันการศึกษาส.งหนังสือรับรอง 
โดยตรงท่ี 

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

 
หมายเหตุ : (1) หากผู�ผ.านการคัดเลือกไม.ยื่นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน (ตามข�อ 2.1 - 2.10) ขอสงวน
สิทธิ์การข้ึนทะเบียน 
  (2) เอกสารตามข�อ 2.9 ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มทํา
บัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือมีบัตรในการใช�บริการต.างๆ ของสถาบัน ซ่ึงสถาบันได�มอบหมายให�ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เป8นผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษาบีเฟdสต� สมาร�ท โดยธนาคารจะกําหนดวันรับบัตร
ประจําตัวนักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�กับธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปdดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช�บัตรบีเฟdสต� สมาร�ท ของธนาคารทุกประการ 

(3) เอกสารตามข�อ 2.11 และ 2.12 สถาบันอนุโลมให�ส.งได�ถึงวันเปdดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว.าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม.ครบถ�วน และอาจหมดสภาพการเป8นนักศึกษาของสถาบัน 
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  (4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม.คํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว.าคุณวุฒิท่ีนํามาใช�ในการข้ึนทะเบียนดังกล.าวไม.ถูกต�องตามข�อเท็จจริงของสถาบันท่ี
สําเร็จการศึกษา หรือไม.ได�รับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว.าขาดคุณสมบัติ
จากการเป8นนักศึกษา และอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัคร โดยไม.คํานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว.า คุณสมบัติของผู�สมัครไม.เป8นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว.าขาด
คุณสมบัติในการเข�าศึกษา แม�ว.าจะประกาศผลการคัดเลือกแล�ว ให�ถือว.าผลการคัดเลือกของผู�สมัครเป8นโมฆะ ไม.มี
สิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป8นนักศึกษา ถ�าหากข้ึนทะเบียนแล�ว ให�ถือว.าหมดสภาพการเป8นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (6) ผู�เข�าศึกษาต.อในหลักสูตรปริญญาโทนอกเวลาราชการ ได�รับการยกเว�นการสอบวัดความรู�
ภาษาอังกฤษสําหรับการเข�าศึกษาในสถาบัน และการยกเว�นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

(7) เกณฑ�คะแนนภาษาอังกฤษสําหรับการสําเร็จการศึกษา ให�เป8นไปตามประกาศสถาบัน ซ่ึงผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

(7.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม.เกิน 1 ป2 นับถึงวันยื่น 
(สมัครสอบได�ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
(7.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS จะต�องมีอายุไม.เกิน 2 ป2 นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต�องเป8นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

หรือ International Education เท.านั้น) 

3. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา 
3.1  ให�ผู�ผ.านการคัดเลือกเป8นนักศึกษา นําเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน (ตามข�อ 2) มารายงานตัวได�

ท่ี ศูนย�การเรียน สํานั กงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในวัน ท่ี  15 ตุลาคม 2565 ถึงวัน ท่ี  
20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. เพ่ือรับรหัสประจําตัวนักศึกษา คู.มือและข้ันตอนการลงทะเบียน บัญชี
ผู�ใช� (Username) รหัสผ.าน (Password) สําหรับ Login เข�าระบบลงทะเบียนผ.านอินเทอร�เน็ตhttp//:reg.nida.ac.th  

3.2  นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลต.าง ๆ ในแบบฟอร�มทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือให�มีบัตรในการใช�
บริการต.าง ๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได�มอบหมายให�ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป8นผู�ดําเนินการจัดทํา
บัตรประจําตัวนักศึกษา – บี เฟdสต�  สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับ บัตรประจําตัวนักศึกษาพร�อม 
สมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�องปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับ
การเปdดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช�บัตรบีเฟdสต� สมาร�ท ของธนาคารทุกประการ 

3.3  กรณีถ�าผู�ผ.านการคัดเลือก ไม.มารับเอกสารข้ึนทะเบียนเป8นนักศึกษา จะถือว.าสละสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป8นนักศึกษาของสถาบันฯ หากไม.สามารถมารายงานตัวด�วยตนเอง ท.านสามารถมอบอํานาจให�ผู�อ่ืน 
มารายงานตัวและรับรหัสผู�ใช� (User Name) และรหัสผ.าน (Password) แทนได� แต.จะต�องมีหนังสือมอบฉันทะ 
พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของท.านและของผู�รับมอบอํานาจมาแสดงด�วย 

4. วันลงทะเบียนผ(านระบบอินเทอร�เน็ต 
หลังจากได�รับ บัญชีผู�ใช� (Username) รหัสผ.าน (Password) เรียบร�อยแล�ว นักศึกษาจะต�องลงทะเบียน

ผ.านเว็บไซต� http//:reg.nida.ac.th ด�วยตนเองเท.านั้น ห�ามให�สิทธิ์ผู�อ่ืนดําเนินการแทน ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 
2565 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2565 สามารถลงทะเบียนผ.านระบบ ได�ถึงเวลา 23.59 น. และพิมพ�ใบแจ�งยอด
ค.าลงทะเบียน 
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5. การชําระเงินค(าลงทะเบียน 
5.1  นักศึกษาจะต�องนําแบบฟอร�มใบแจ�งยอดชําระเงินค.าลงทะเบียน (ห�ามใช�ใบนําฝากของธนาคาร) และ

ชําระเป8นเงินสดเท.านั้น ชําระเงินได� ภายในวันท่ี วันท่ี 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 ได�ท่ี 
5.1.1  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
5.1.2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
5.1.3  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
5.1.4  Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
5.1.5 บัตรเครดิต (Credit Card) ศึกษารายละเอียดคู.มือ 
ระบบชําระเงินออนไลน�รูปแบบเครดิตการ�ดเพ่ิมเติมได�ท่ี 
edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf 

 
หมายเหตุ : (1) ค.าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป8นไปตามอัตราท่ีแต.ละช.องทางเรียกเก็บ 

(2) ชําระเงินภายในวันท่ีกําหนด และภายในเวลาทําการของธนาคาร และ Counter Service 
เท.านั้น มิฉะนั้นจะถือว.าสละสิทธิ์ 

(3) หลังจากชําระเงินเรียบร�อยแล�ว ให�นักศึกษาเก็บใบแจ�งยอดการชําระเงิน ส.วนท่ี 1 ไว�เป8น
หลักฐานการลงทะเบียน 

(4) ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงข�อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป  
(เว�นวันหยุดราชการ) นักศึกษาสามารถตรวจสอบข�อมูลการลงทะเบียนและการชระเงินหลังจากชําระเงินไปแล�ว 2 
วันทําการ 

 
 6.  อัตราค(าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับภาค 2/2565 

 6.1  ค.าหน.วยกิต (หน.วยกิตละ 2,500 x 9 หน.วยกิต)  22,500 บาท 
 6.2  ค.าบํารุงการศึกษา     4,000 บาท 

6.3  ค.ากิจกรรมพิเศษ     5,000 บาท 
       (ตลอดหลักสูตร 10,000 บาท โดยแบ.งจ.าย 2 ภาคการศึกษา ภาคละ 5,000 บาท  
       ยกเว�นภาคฤดูร�อน)  
6.4  ค.าธรรมเนียมการใช�บริการทรัพยากรสารสนเทศ  300 บาท 
      รวมท้ังสิ้น 31,800 บาท 
 

 
 

 

 
หมายเหตุ :  สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค.าธรรมเนียมการศึกษา และ

หลักสูตรท่ีจะทําการเปdดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล.วงหน�า ท้ังนี้ ให�เป8นไปตามประกาศสถาบัน 
 
7. วันปฐมนิเทศ และวันเปKดเรียน 

  วันเสาร�ท่ี 7 มกราคม 2566 

นักศึกษาจะต องชําระเงินระหว(างวันท่ี 15 - 21 ตุลาคม  2565 เท(านั้น 
มิฉะนั้นจะถือว(าท(านสละสิทธิ์ 
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8. กําหนดการเปKดภาคเรียน วันเสาร�ท่ี 7 มกราคม 2566 

9. การคุ มครองข อมูลส(วนบุคคล 
  สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช� และเปdดเผยข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือกและข้ึน
ทะเบียนเป8นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน�าท่ีและอํานาจของสถาบันตลอดจน
คุ�มครองข�อมูลส.วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส.วนบุคคล พ.ศ. 2562 

10. ติดต(อสอบถาม 
10.1  ฝ�ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� 

 โทร. 0 2727 3367-9, 0 2727 3629 
10.2  ศูนย�การเรียนสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โทร 08 2782 9353 
10.3  ฝ�ายการศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ� 

 โทร. 0 2727 3130 เว็บไซต� http://gseda.nida.ac.th/nida/ 
 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี               สิงหาคม  พ.ศ. 2565               
ระวิริยะกุล 

 

 (รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
 รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการและกิจการนานาชาติ  
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