
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เร่ือง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

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

 ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนด 

ให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต               
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง คร้ังที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 น้ัน  

 บัดน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จ านวน 3 ราย ดังต่อไปน้ี 

 
ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ - สกุล 

1 652205260001 นายจักรกฤษณ์  เรณูศรัณย์ 

2 652205260002 นางสาวภัทริยา  แก้วประดับ 

3 652205260003 นายพงษ์ศุข  เครือแก้ว 

 

ส าหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ  ถ้าหากยังค้างพันธะกับสถาบันจะต้อง

ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 

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

(กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จ านวน 1 ชุด) 

จ านวน  2 ฉบับ 

 2.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองจบการศึกษา 

ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว 

จ านวน  2 ฉบับ 

 

 2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาพาสปอร์ต 

(กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ) /(กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร ต ารวจ 

เพิ่มส าเนาบัตรขา้ราชการ จ านวน 2 ชุด) 

จ านวน  2 ฉบับ 
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  2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1 ฉบับ 

  2.5 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพไม่สวมชุดครุย
หรือเคร่ืองแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น) 

จ านวน  3 รูป 

 

  2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) /(กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) จ านวน  2 ฉบับ 

  2.7 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /(กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) จ านวน  2 ฉบับ 

  2.8 ใบรับรองแพทย์ 
(ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น 

ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป 
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 

จ านวน  1 ฉบับ 

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

จ านวน  1 ฉบับ 

  2.10 เน่ืองจากมีประกาศการใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565 ดังน้ัน สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ จึงก าหนดให้การตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอกจ าเป็นจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ผ่านการคัดเลือกก่อน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถ
เลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามตาม
แบบฟอร์มของสถาบัน (2.10.1) หรือตามแบบฟอร์มของหน่วยงานของ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกก็ได้                                                   

 

 

 

 

 

จ านวน  2 ฉบับ                                                                

 2.10.1 สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลที่สามตามแบบฟอร์มของสถาบันได้จาก 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf 

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

2.10.3 กรณีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สามารถ 
Download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามตาม
แบบฟอร์มของสถาบันได้จาก 

http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_RUConsentForm.pdf 

 

 

 

 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf
https://www.reg.chula.ac.th/form/consentCU_650331.pdf
http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_RUConsentForm.pdf
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2.10.4 กรณีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถ 
Download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามตาม
แบบฟอร์มของสถาบันได้จาก 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/pdpa-dru.pdf 
 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
2.11 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.12 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 

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

 

หมายเหตุ : (1) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 2.1 - 2.10)  
ขอสงวนสิทธิ์การขึ้นทะเบียน 
  (2) เอกสารตามข้อ 2.9 ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพื่อมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันได้มอบหมายให้
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะ
ก าหนดวันรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคารให้ทราบ
ภายหลัง ทั้งน้ี นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ 
สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ 

(3) เอกสารตามข้อ 2.11 และ 2.12 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
มิฉะน้ัน จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาด
คุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิ
การศึกษา 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะ
ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัคร
เป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของ
สถาบันฯ 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/pdpa-dru.pdf
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 (6) ผู้ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทนอกเวลาราชการ ได้รับการยกเว้นการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับการเข้าศึกษาในสถาบัน และการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

(7) เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษส าหรับการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน  
ซึ่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังน้ี 

(7.1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการ

สื่อสาร) 
(7.2) ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ หรือ International Education เท่าน้ัน) 

3. การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ล าดับ วนั เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

3.1 บัดน้ี 
ถึง  

28 พ.ย. 65 
 

ส่งเอกสารการ
ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษา
ใหม่(รายละเอียดตามข้อ 2.) ให้ศูนย์การเรียน ส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และจัดส่งให้ส่งไปรษณีย์
แบบลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่าน้ัน  
โดยส่งตามที่อยู่ดังน้ี 

ศูนย์การเรียนส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
จังหวัดระยอง (นิด้า)  
ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
อาคารศูนย์สัมมนา 102 เลขที่ 1 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง 21150  โทรศัพท์ 08 2782 9353 

(ระบุหน้าซองเอกสาร เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา) 
3.2 24 พ.ย. 65 

ถึง  
29 พ.ย. 65 

 
 

ส่ง E-mail 
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันจะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่      
ให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail (ส าหรับผู้ที่ ส่ งเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนแล้วเท่าน้ัน) สามารถ Download 
File คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

3.3 24 พ.ย. 65 
ถึง  

29 พ.ย. 65 
 

บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษา
ใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซด์ http://reg.nida.ac.th/ ท าการ LOGIN 
เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USERNAME) 
และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย 
และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่คณะก าหนด 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน และหากมีปัญหาในการ
ล ง ท ะ เบี ย น ก รุ ณ า ติ ด ต่ อ  ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  
โทร. 02-727-3367 - 9, 3629 (วันและเวลาราชการ) 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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ล าดับ วนั เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

3.4 24 พ.ย. 65 
ถึง  

30 พ.ย. 65 
 

ช าระเงินค่าขึ้น
ทะเบียนและ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและช าระเงินตามวันที่
ก าหนดได้ที่ 
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 าระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพิ่มเติมได้ที่ 
edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf 
หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทาง
เรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร และ Counter Service เท่าน้ัน มิฉะน้ันจะถือว่าสละ
สิทธิ์ 
3. หลังจากช าระเงินแล้ว ให้นักศึกษาเก็บเอกสารการช าระเงิน
ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 
4. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ) นักศึกษา
สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการช าระเงิน
หลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

 
 4.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาค 2/2565 

4.1  ค่าหน่วยกิต 
(หน่วยกิตละ 2,500 x 12 หน่วยกิต)  

30,000 บาท 

4.2  ค่าบ ารุงการศึกษา 4,000 บาท 

4.3  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
(ตลอดหลักสูตร 10 ,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 
ภาคการศึกษา ภาคละ 5 ,000 บาท ยกเว้นภาค
ฤดูร้อน) 

5,000 บาท 

4.4  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 300 บาท 

รวมท้ังสิ้น 39,300 บาท 
 

       
 

 

นักศึกษาจะต้องช าระเงินระหว่างวันท่ี 24 - 30 พฤศจิกายน  2565 เท่านั้น 

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
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หมายเหตุ :  สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
หลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน 

 

7. วันปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 

8. ก าหนดการเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

10. ติดต่อสอบถาม 

  10.1  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
  โทร. 0 2727 3367-9, 0 2727 3629 

  10.2  ศูนย์การเรียนส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โทร 08 2782 9353 
  10.3  ฝ่ายการศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ 

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

 

 ประกาศ   ณ   วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2565               
ระวิริยะกุล 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ  

http://gseda.nida.ac.th/nida/
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