
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  การข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเป"นนักศึกษาช%วงสถานการณ�การแพร%ระบาด 

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
------------- 

 
ด�วยขณะนี้สถานการณ�การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม�

กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพ่ือป6องกันการแพร�ระบาดของโรคไม�ให�ขยายวงกว�างและเพ่ือความปลอดภัยด�าน
สุขภาพของทุกคนท่ีเก่ียวข�อง 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�จึงขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการการข้ึนทะเบียนและ

ลงทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม�ท่ีประกาศผลการคัดเลือกไปแล�ว โดยสถาบันได�ให�นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและ
ลงทะเบียนได� 2 ช�องทาง ดังนี้ 

 
1. ผู�ผ�านการคัดเลือกนําเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตามประกาศผลการคัดเลือก           

มารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารการลงทะเบียน ท่ี กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิป
พงศ�ประพันธ� ต้ังแต�วันท่ี เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. ดังนี้ 
- ผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีข้ึนทะเบียนประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563 

ต้ังแต�วันท่ี 11 – 14 มกราคม  2564 
- ผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีข้ึนทะเบียนประจําภาค 1 ปGการศึกษา 2564 

ต้ังแต�วันท่ี 18-21 มกราคม  2564 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือกทําการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนทางออนไลน�โดยทําตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 
2.1 ผู:ผ%านการคัดเลือกท่ีข้ึนทะเบียนประจําภาค 2 ป>การศึกษา 2563 ดังต%อไปนี้ 

 
1. คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม        

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 3/2563 ประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563 
2. คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม        

ระดับปริญญาเอก ประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563 
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�และการบริหาร ระดับปริญญาโท      

ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 4/2563 ประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563 
 



ให:ดําเนินการตามข้ันตอนในตาราง  ดังนี้ 
      การยืนยันสิทธิ์และการส%งเอกสาร /การลงทะเบียนเป"นนักศึกษา และชําระเงินค%าลงทะเบียน 
 

ลําดับ วัน เดือน ป> กิจกรรม การดําเนินการ 
1 ต้ังแต� 6 – 8 

มกราคม 2564 
ยืนยันสิทธิ์การ 
ข้ึนทะเบียน  
เป=นนักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาท่ี 
เว็บไซต� https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู�ผ�านการคัดเลือกต�องกรอกข�อมูลตามแบบฟอร�มให�
ครบถ�วน 
 
หมายเหตุ  ผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันท่ีกําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท�านั้น 
หากไม�ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกําหนด 
จะถือว�าสละสิทธิ์การเข�าเป=นนักศึกษา 

2 ต้ังแต� 6 - 11 
มกราคม  2564 

ส�งเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเป=นนักศึกษา
ให�สถาบัน 

นักศึกษาส%งเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับ
นักศึกษาใหม% ให:สถาบัน  
(เอกสารตามประกาศผลการคัดเลือก) 

3 ต้ังแต� 11 - 12 
มกราคม  2564 

ส�ง e-mail  
แจ�งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส�งคําแนะนําการข้ึนทะเบียน 
เป=นนักศึกษาใหม� ให�ผู�ผ�านการคัดเลือก ทาง E-mail 
ตามท่ีผู�ผ�านการคัดเลือกแจ�ง โดยสามารถ Download 
File  คู�มือการใช�งานระบบบริการการศึกษา ได�ท่ี  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
 

4 ต้ังแต� 11 – 14 
มกราคม 2564 

บันทึกข�อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม� 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข�าเว็บไซต� http://reg.nida.ac.th/ 
ทําการ LOGIN เข�าสู�ระบบโดยใช�รหัสนักศึกษา เป=นท้ัง
รหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ�าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให�เรียบร�อย และลงทะเบียนเรียนได� 
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันท่ี 14 มกราคม  2564 
หมายเหตุ 
นักศึกษาท่ีไม�บันทึกข�อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันท่ีกําหนด จะถือว�าสละสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป=นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปtญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดต�อกองบริการการศึกษา 
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและ
เวลาราชการ) 

 
 
 
 
 
 



ลําดับ วัน เดือน ป> กิจกรรม การดําเนินการ 
5 ต้ังแต� 11 – 15 

มกราคม  2564 
 

ชําระเงิน 
ค� า ข้ึ นทะ เบี ยนและ
ลงทะเบียน 

ชําระเงินตามวันท่ีกําหนด ได�ท่ี 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

4. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 
หมายเหตุ 

1. ค�าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป=นไปตามอัตราท่ี
แต�ละช�องทางเรียกเก็บ 

2. ชําระเงินภายในวันท่ีกําหนด และภายในเวลา   
ทําการของธนาคาร และเคาน�เตอร�เซอร�วิส 
เท�านั้น มิฉะนั้น จะถือว�าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากชําระเงินเรียบร�อยแล�ว ให�นักศึกษา   
เก็บเอกสารการาชําระเงินไว�เป=นหลักฐานการ
ลงทะเบียน 

4. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงข�อมูล        
การลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป 
(เว�นวันหยุดราชการ)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ผู:ผ%านการคัดเลือกท่ีข้ึนทะเบียนประจําภาค 1 ป>การศึกษา 2564  ดังต%อไปนี้ 
 

1. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเงิน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ   
ครั้งท่ี 1/2564 ประจําภาค 1 ปGการศึกษา 2564 

2. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย�และองค�การ         
ระดับปริญญาเอก ครั้งท่ี 1/2564 ประจําภาค 1 ปGการศึกษา 2564 

 
ให:ดําเนินการตามข้ันตอนในตาราง  ดังนี้ 

      การยืนยันสิทธิ์และการส%งเอกสาร /การลงทะเบียนเป"นนักศึกษา และชําระเงินค%าลงทะเบียน 
 

ลําดับ วัน เดือน ป> กิจกรรม การดําเนินการ 
1 ต้ังแต� 11 – 13 

มกราคม 2564 
ยืนยันสิทธิ์การ 
ข้ึนทะเบียน  
เป=นนักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาท่ี 
เว็บไซต� https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู�ผ�านการคัดเลือกต�องกรอกข�อมูลตามแบบฟอร�มให�
ครบถ�วน 
 
หมายเหตุ  ผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันท่ีกําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท�านั้น 
หากไม�ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกําหนด 
จะถือว�าสละสิทธิ์การเข�าเป=นนักศึกษา 

2 ต้ังแต� 11 - 15 
มกราคม  2564 

ส�งเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเป=นนักศึกษา
ให�สถาบัน 

นักศึกษาส%งเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับ
นักศึกษาใหม% ให:สถาบัน  
(เอกสารตามประกาศผลการคัดเลือก) 

3 ต้ังแต� 18 - 19 
มกราคม  2564 

ส�ง e-mail  
แจ�งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส�งคําแนะนําการข้ึนทะเบียน 
เป=นนักศึกษาใหม� ให�ผู�ผ�านการคัดเลือก ทาง E-mail 
ตามท่ีผู�ผ�านการคัดเลือกแจ�ง โดยสามารถ Download 
File  คู�มือการใช�งานระบบบริการการศึกษา ได�ท่ี  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ วัน เดือน ป> กิจกรรม การดําเนินการ 
4 ต้ังแต� 18 – 21 

มกราคม 2564 
บันทึกข�อมูล 

ประวัตินักศึกษาใหม� 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข�าเว็บไซต� http://reg.nida.ac.th/ 
ทําการ LOGIN เข�าสู�ระบบโดยใช�รหัสนักศึกษา เป=นท้ัง
รหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ�าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให�เรียบร�อย และลงทะเบียนเรียนได� 
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันท่ี 21 มกราคม  2564 

หมายเหตุ 
นักศึกษาท่ีไม�บันทึกข�อมูลประวัตินักศึกษาและ

ลงทะเบียนภายในวันท่ีกําหนด จะถือว�าสละสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป=นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปtญหาใน

การลงทะเบียน กรุณาติดต�อกองบริการการศึกษา 
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและ

เวลาราชการ) 
5 ต้ังแต� 18 – 22 

มกราคม  2564 
 

ชําระเงิน 
ค� า ข้ึ นทะ เบี ยนและ
ลงทะเบียน 

ชําระเงินตามวันท่ีกําหนด ได�ท่ี 
5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

6. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

8. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 
หมายเหตุ 

5. ค�าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป=นไปตามอัตราท่ี
แต�ละช�องทางเรียกเก็บ 

6. ชําระเงินภายในวันท่ีกําหนด และภายในเวลา   
ทําการของธนาคาร และเคาน�เตอร�เซอร�วิส 
เท�านั้น มิฉะนั้น จะถือว�าสละสิทธิ์ 

7. หลังจากชําระเงินเรียบร�อยแล�ว ให�นักศึกษา   
เก็บเอกสารการาชําระเงินไว�เป=นหลักฐานการ
ลงทะเบียน 

8. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงข�อมูล        
การลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป 
(เว�นวันหยุดราชการ)            
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