
 
รายละเอียดส าหรับการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 
ณ  ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า (ทางเข้า 3 อาคารจอดรถ ชั้น 5)   ห้องประชุมย่อย 5  

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

  .................................................................. 
 
1. ก าหนดการรายงานตัว 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 17  การรายงานตัวตามล าดับรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เร่ือง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฯ ตามก าหนดวัน เวลา ดังต่อไปนี้ 

วันพฤหัสบดีที ่ 16  สิงหาคม  2561   (ล าดับที่ 1 – 55) 
เวลา 09.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.  

วันศุกร์ที่  17  สิงหาคม  2561    (ล าดับที่ 56 – 110) 
เวลา 09.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

ผู้ท่ีไม่สามารถมารายงานตัว ตามวัน และเวลาท่ีสถาบันฯ ก าหนด กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฯ ภายในวันพุธที่  15  สิงหาคม  2561 และหากไม่มารายงานตัวตามท่ี             
สถาบันฯ ก าหนด  จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 
 
หมายเหตุ   :  กรุณาแต่งกายสุภาพเสื้อเช้ิตสีขาว  ในวันรายงานตัวเพ่ือถ่ายบัตรประจ าตัว

นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 



2. การช าระค่าลงทะเบียน 
 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  120,000 บาท  

(รวมค่าอาหาร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ) 
 

***  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ  ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  100,000 บาท  
กรณีเฉพาะตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและห้องพักคู่ ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 
หมายเหตุ 
*** กรุณาโอนเงินในส่วนค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเพียงยอดเดียว  ส่วนค่าใช้จ่าย             
ในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ขอให้ด าเนินการตั้งเบิกงบประมาณไว้และรอสถาบันฯ              
แจ้งเพื่อด าเนินการจ่ายเงินอีกคร้ัง *** 
 
ขั้นตอนการช าระค่าลงทะเบียน 

1) การช าระค่าลงทะเบียนให้ช าระผ่านธนาคาร เท่านั้น  
2) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระค่าลงทะเบียน  

(ตามเอกสารแนบ)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน ท้ัง 2 ส่วน  แล้วน ำไปยื่นท่ีธนำคำร 
3) กรุณำกรอกรำยละเอียดในกำรออกใบเสร็จรับเงิน ในแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน 

พร้อมส่งส ำเนำกำรช ำระเงิน มายังโทรสารหมายเลข  0-2143-8183 
4) ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และใบเสร็จรับเงิน โทรศัพท์  0-2141-9648 

 
ขั้นตอนการรายงานตัว 

1. แจ้งชื่อ- นามสกุล และล าดับท่ีประกาศรายชื่อ   ลงทะเบียนรายงานตัว  รับบัตรคิวรออาจารย์
สัมภาษณ์ 

2. นักศึกษาตรวจสอบประวัติบุคคล  เจ้าหน้าท่ีอธิบายกิจกรรมปฐมนิเทศ  
ส่งคืนตอบแบบรับการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  ขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกชมรม ปศส. 
4. ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา  
5. สมัครสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท 
6. วัดตัวตัดสูท (พร้อมช าระค่าใช้จ่าย ประมาณ  3,000 บาท )   

รับเนคไท(ชาย)/ผ้าพันคอ(หญิง) , ระบุไซส์เสื้อแจ๊คเก็ต  , รอคิวพบอาจารย์สัมภาษณ์ 
 

การรายงานตัวเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านท าครบทุกขั้นตอน 
 



 

แบบตอบรับ 

การรายงานตัว และสัมภาษณ์นักศึกษา 

หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 

วันพฤหัสบดีที ่16 สงิหาคม – วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

ณ  ห้องประชุมย่อย 5  สถาบันพระปกเกล้า  อาคารจอดรถชั้น 5  (ฝั่งห้องอบรม) 
 

ชื่อ – สกุล   .........................................................................................................ล าดับ................... 
 

   สามารถรายงานตัวและเข้าสัมภาษณ์ตามก าหนดการ 
 

   ไม่สามารถรายงานตัวและเข้าสัมภาษณ์ตามก าหนดการ 

     เนื่องจาก  .....................................................................................................................................  

และขอรายงานตัว  

 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 – 15.00 น. 

 ในวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 – 15.00 น.  

 
 

 

ลงนาม .............................................................................. 

(.............................................................) 

วันท่ี.............................................................. 

 
 
 
 หมายเหตุ :  กรุณาส่งแบบตอบรับกลับ โทรสารหมายเลข 0-2143-8179 

ภายในวันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2561 



3. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่  
โครงการบริหารหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง  
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 5 (โซนทิศใต้)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง   
เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210 / เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 

หรือ  นางสาวรัชนีพร  วงษ์รัตน์  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9615
นางสาวสุภาพร  ธราพงษ์พันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620 

 

 
 

http://www.kpi.ac.th/

