
                                  
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  ขยายเวลาแสดงความจํานง เพ่ือเข$ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 

------------------------------------------------------------ 
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เร่ือง การแสดงความจํานงเพื่อเข"ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565 ไปแล"วนั้น เพ่ือให"การแสดงความจํานง
เข"ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป2นไปด"วยความเรียบร"อย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� จึงขยายเวลา
แสดงความจํานง เพ่ือเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 จากเดิม ถึงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
เปลี่ยนเป-น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  

 
ท้ังนี้ กําหนดการและรายละเอียดอ่ืนๆ ให"เป2นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เร่ือง การแสดงความจํานงเพื่อเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565 
    

 
  

                                                            ประกาศ   ณ  วันที่          พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                  
                                                        (ศาสตราจารย� ดร.ทิพวรรณ หล9อสุวรรณรัตน�) 
                                                                  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  เปลี่ยนแปลงการกําหนดวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติผู'สําเร็จการศึกษา 
ในการแสดงความจํานงเพ่ือเข'ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 

------------------------------------------------------------ 
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เร่ือง การแสดงความจํานงเพ่ือเข"ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 ไปแล"ว นั้น เพื่อให"การแสดงความจํานง
เข"า รับพระราชทานปริญญาบัตรเป2นไปด"วยความเรียบร"อย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
จึงเปลี่ยนแปลงการกําหนดวันที่สภาสถาบันอนุมัติผู"สําเร็จการศึกษา เพื่อให"แสดงความจํานงเข"ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 จากเดิม ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนเป5น วันท่ี 28 ตุลาคม 2565  

ท้ังนี้ กําหนดการและรายละเอียดอ่ืนๆ ให"เป2นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง การแสดงความจํานงเพื่อเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี  ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 (ศาสตราจารย� ดร.ทิพวรรณ หล?อสุวรรณรัตน�) 
   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  การแสดงความจํานงเพ่ือเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 43 

------------------------------------------------------------ 
ด�วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� จะจัดให�มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก"ผู�สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 43  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ       
พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ในวันจันทร�ที่ 13 กุมภาพันธ� 2566 สําหรับผู�สําเร็จ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เป<นผู�ที่สําเร็จการศึกษา ตามที่สภาสถาบันได�อนุมัติให�สําเร็จการศึกษา ในระหว"างวันที่       
30 ตุลาคม 2564 - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีข้ันตอนดังนี้  

1.1  ตรวจสอบรายชื่อผู�สําเร็จการศึกษาได�ที่ http://edserv.nida.ac.th 
1.2 แสดงความจํานงเข� า รับพระราชทานปริญญาบัตร ผ"านทางอินเทอร� เน็ต ท่ี  

http://reg.nida.ac.th ได�ตั้งแต"วันท่ี 3 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2565  
       1.3  ชําระค"าธรรมเนียมปริญญาบัตร จํานวนเงิน ๑,๐0๐.- บาท โดยใช�แบบฟอร�มแจ�งการ

ชําระเงินของสถาบัน (พิมพ�จากเว็บไซต�) ผ"านช"องทาง ดังนี้ 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา 
- เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา     
- บัตรเครดิตการ�ด/เดบิตการ�ด 
- Internet Banking (แสกนผ"าน QR Code หรือ Barcode) 

  (ค"าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป<นไปตามอัตรา ที่แต"ละช"องทางเรียกเก็บ) 
ท้ังน้ี ผู�สําเร็จการศึกษาจะต�องดําเนินการเก่ียวกับพันธะต"างๆ เช"น ค"ารักษาสถานภาพการ

เป<นนักศึกษา เงินกู�เพื่อการศึกษา การส"งคืนหนังสือห�องสมุดให�เรียบร�อย มิฉะนั้นจะไม"มีสิทธิเข�ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

1.4  ผู�สําเร็จการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อผู�เข�าร"วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ได�ที่ กลุ"มงานการศึกษาของคณะท่ีผู�สําเร็จการศึกษาสังกัด ตั้งแต"วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 เป<นต�นไป 

 
2. ผู�สําเร็จการศึกษาที่ตั้งครรภ�และประสงค�จะเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตรในคร้ังนี้ 

จะต�องมีอายุครรภ�ไม"เกิน ๗ เดือน นับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยหลังจากแสดงความจํานงและ
ชําระเงินค"าธรรมเนียมปริญญาบัตรเรียบร�อยแล�ว จะต�องส"งใบรับรองแพทย�ให�กับคณะของตนเองด�วย 

 
3. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยไม"สามารถเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตรในคร้ังน้ี ผู�สําเร็จ

การศึกษาสามารถยื่นคําร�องได�ที่คณะ เพื่อขอเลื่อนเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวต"อไปได�  
3.1   เหตุสุดวิสัยต�องเป<นไปตามหลักเกณฑ�ตามประกาศของสถาบันดังนี้ 

-  กรณีผู�สําเร็จการศึกษาครบกําหนดคลอดบุตร 
-  กรณีผู�สําเร็จการศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปdวยโดยกะทันหัน 
-  กรณีบิดาหรือมารดาผู�สําเร็จการศึกษาเสียชีวิต 
-  กรณีผู�สําเร็จการศึกษากําลังศึกษาหรือทํางานในต"างประเทศ 
-  กรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ให�อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป<นราย ๆ ไป 
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                                                        (ศาสตราจารย� ดร.ทิพวรรณ หล"อสุวรรณรัตน�) 
                                                                  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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  3.2  การขอเลื่อนเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให�ผู�สําเร็จการศึกษายื่นคําร�องได�ท่ีคณะ 
ท่ีผู�สําเร็จการศึกษาสังกัด พร�อมแสดงหลักฐานต"างๆ ประกอบการพิจารณา ท้ังน้ีสถาบันสามารถผ"อนผันให� 
ได�ไม"เกิน ๒ คร้ังติดต"อกันเท"าน้ัน และการยื่นคําร�องเพ่ือขอผ"อนผันการเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตรด�วย 
เหตุสุดวิสัยดังกล"าว ในการยื่นคร้ังแรก จะต�องเป<นปgท่ีสถาบันกําหนดให�ผู�สําเร็จการศึกษาเข�ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมิได�แจ�งขอเลื่อนการเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่กําหนด จะไม"มี 
สิทธิขอผ"อนผันและเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  3.3  ผู�สําเร็จการศึกษาสามารถยื่นคําร�องพร�อมเอกสารประกอบการขอเลื่อนเข�ารับ 
ปริญญาบัตรได� ตั้งแต"บัดน้ี – 27 มกราคม 256๖

3.4  ค"าธรรมเนียมการเลื่อนเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังละ 2,000 บาท

  4. สําหรับผู�สําเร็จการศึกษาที่ไม"ประสงค�เข�าร"วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในคร้ังนี้ 
สามารถติดต"อขอรับใบปริญญาบัตร พร�อมชําระค"าธรรมปริญญาบัตร และดําเนินการเก่ียวกับพันธะต"างๆ 
เช"น ค"ารักษาสถานภาพการเป<นนักศึกษา ได�ท่ี กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� 
ได�ตั้งแต"วันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2566 เป<นต�นไป

.

ประกาศ   ณ  วันท่ี    ๑๖  กันยายน พ.ศ. 2565
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