ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป"นนักศึกษาช%วงสถานการณการแพร%ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
------------ดวยขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม
กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อป6องกันการแพรระบาดของโรคไมใหขยายวงกวางและเพื่อความปลอดภัยดาน
สุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวของ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตรจึ ง ขอเปลี่ ย นแปลงกํ า หนดการการขึ้ น ทะเบี ย นและ
ลงทะเบียนเป=นนักศึกษาใหมที่ประกาศผลการคัดเลือกไปแลว โดยสถาบันไดใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและ
ลงทะเบียนได 2 ชองทาง ดังนี้
1. ผู ผานการคั ด เลื อ กนํ า เอกสารประกอบการขึ้ น ทะเบี ย นตามประกาศผลการคั ด เลื อ ก
มารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการลงทะเบียน ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิป
พงศประพันธ ตั้งแตวันที่ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. ดังนี้
- ผูผานการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563
ตั้งแตวันที่ 11 – 14 มกราคม 2564
- ผูผานการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนประจําภาค 1 ปGการศึกษา 2564
ตั้งแตวันที่ 18-21 มกราคม 2564
2. ผูผานการคัดเลือกทําการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนทางออนไลนโดยทําตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ผู:ผ%านการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนประจําภาค 2 ป>การศึกษา 2563 ดังต%อไปนี้
1. คณะนิ เทศศาสตรและนวั ต กรรมการจั ด การ สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตรและนวั ต กรรม
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2563 ประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563
2. คณะนิ เทศศาสตรและนวั ต กรรมการจั ด การ สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตรและนวั ต กรรม
ระดับปริญญาเอก ประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563
3. คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตรและการบริ ห าร ระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 ประจําภาค 2 ปGการศึกษา 2563

ให:ดําเนินการตามขั้นตอนในตาราง ดังนี้
การยืนยันสิทธิ์และการส%งเอกสาร /การลงทะเบียนเป"นนักศึกษา และชําระเงินค%าลงทะเบียน
ลําดับ
1

วัน เดือน ป>
ตั้งแต 6 – 8
มกราคม 2564

2

ตั้งแต 6 - 11
มกราคม 2564

3

ตั้งแต 11 - 12
มกราคม 2564

4

ตั้งแต 11 – 14
มกราคม 2564

กิจกรรม
ยืนยันสิทธิ์การ
ขึ้นทะเบียน
เป=นนักศึกษา
(Online)

การดําเนินการ
นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป=นนักศึกษาที่
เว็บไซต https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมให
ครบถวน

หมายเหตุ ผูผานการคัดเลือกจะตองทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่กําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น
หากไมยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกําหนด
จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเป=นนักศึกษา
สงเอกสารการขึ้น
นักศึกษาส%งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับ
ทะเบียนเป=นนักศึกษา นักศึกษาใหม% ให:สถาบัน
ใหสถาบัน
(เอกสารตามประกาศผลการคัดเลือก)
สง e-mail
สถาบันฯ จะสงคําแนะนําการขึ้นทะเบียน
แจงนักศึกษา
เป=นนักศึกษาใหม ใหผูผานการคัดเลือก ทาง E-mail
ตามที่ผูผานการคัดเลือกแจง โดยสามารถ Download
File คูมือการใชงานระบบบริการการศึกษา ไดที่
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
บันทึกขอมูล
ประวัตินักศึกษาใหม
และลงทะเบียน

นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/
ทําการ LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เป=นทั้ง
รหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD)
เพื่อบันทึกประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนได
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2564
หมายเหตุ
นักศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป=นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปtญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดตอกองบริการการศึกษา
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและ
เวลาราชการ)

ลําดับ
5

วัน เดือน ป>
ตั้งแต 11 – 15
มกราคม 2564

กิจกรรม
การดําเนินการ
ชําระเงิน
ชําระเงินตามวันที่กําหนด ไดที่
คาขึ้ น ท ะเบี ยน แล ะ 1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ลงทะเบียน
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ
1. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเป=นไปตามอัตราที่
แตละชองทางเรียกเก็บ
2. ชําระเงินภายในวันที่กําหนด และภายในเวลา
ทําการของธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิส
เทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์
3. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษา
เก็บเอกสารการาชําระเงินไวเป=นหลักฐานการ
ลงทะเบียน
4. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูล
การลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป
(เวนวันหยุดราชการ)

2.2 ผู:ผ%านการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนประจําภาค 1 ป>การศึกษา 2564 ดังต%อไปนี้
1. คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน ระดับปริญ ญาโท ภาคพิ เศษ
ครั้งที่ 1/2564 ประจําภาค 1 ปGการศึกษา 2564
2. คณะพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย สาขาวิ ช านวั ต กรรมการพั ฒ นามนุ ษ ยและองคการ
ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2564 ประจําภาค 1 ปGการศึกษา 2564
ให:ดําเนินการตามขั้นตอนในตาราง ดังนี้
การยืนยันสิทธิ์และการส%งเอกสาร /การลงทะเบียนเป"นนักศึกษา และชําระเงินค%าลงทะเบียน
ลําดับ
1

วัน เดือน ป>
ตั้งแต 11 – 13
มกราคม 2564

2

ตั้งแต 11 - 15
มกราคม 2564

3

ตั้งแต 18 - 19
มกราคม 2564

กิจกรรม
ยืนยันสิทธิ์การ
ขึ้นทะเบียน
เป=นนักศึกษา
(Online)

การดําเนินการ
นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป=นนักศึกษาที่
เว็บไซต https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมให
ครบถวน

หมายเหตุ ผูผานการคัดเลือกจะตองทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่กําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น
หากไมยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกําหนด
จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเป=นนักศึกษา
สงเอกสารการขึ้น
นักศึกษาส%งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับ
ทะเบียนเป=นนักศึกษา นักศึกษาใหม% ให:สถาบัน
ใหสถาบัน
(เอกสารตามประกาศผลการคัดเลือก)
สง e-mail
สถาบันฯ จะสงคําแนะนําการขึ้นทะเบียน
แจงนักศึกษา
เป=นนักศึกษาใหม ใหผูผานการคัดเลือก ทาง E-mail
ตามที่ผูผานการคัดเลือกแจง โดยสามารถ Download
File คูมือการใชงานระบบบริการการศึกษา ไดที่
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

ลําดับ
4

วัน เดือน ป>
ตั้งแต 18 – 21
มกราคม 2564

5

ตั้งแต 18 – 22
มกราคม 2564

กิจกรรม
บันทึกขอมูล
ประวัตินักศึกษาใหม
และลงทะเบียน

การดําเนินการ
นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/
ทําการ LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เป=นทั้ง
รหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD)
เพื่อบันทึกประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนได
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2564
หมายเหตุ
นักศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป=นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปtญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดตอกองบริการการศึกษา
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและ
เวลาราชการ)
ชําระเงิน
ชําระเงินตามวันที่กําหนด ไดที่
คาขึ้ น ท ะเบี ยน แล ะ 5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ลงทะเบียน
6. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
8. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ
5. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเป=นไปตามอัตราที่
แตละชองทางเรียกเก็บ
6. ชําระเงินภายในวันที่กําหนด และภายในเวลา
ทําการของธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิส
เทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์
7. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษา
เก็บเอกสารการาชําระเงินไวเป=นหลักฐานการ
ลงทะเบียน
8. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูล
การลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป
(เวนวันหยุดราชการ)
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