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รายละเอียดการรายงานตัว 
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 

ณ  ห้องอบรม 1-2  สถาบันพระปกเกล้า  อาคารจอดรถ ชั้น 5  (ฝั่งห้องอบรม) 
ระหว่างวันที่  14 - 15  ตุลาคม  2563 

 
*************************************** 

 

1. ก าหนดการรายงานตัว 

ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 20 รายงานตัวตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดย แบ่งตามกลุ่มการเข้ารายงานตัว
ตามกลุ่ม 12 นักษัตร ดังนี้      

วันพุธที ่14 ตุลาคม 2563  
 รอบเช้า:  ( ปีชวด – ปีฉลู – ปีขาล )    

เวลา  09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน 
(ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการ            
เรื่องเอกสาร เครื่องแต่งกายและถ่ายรูปเพ่ือท าบัตร) 

เวลา  09.45 – 10.45 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัว รับทราบหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติของหลักสูตร 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  
รอบบ่าย: ( ปีเถาะ – ปีมะโรง – ปีมะเส็ง )    

เวลา  13.00 – 13.45 น. ลงทะเบียน 
(ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการ            
เรื่องเอกสาร เครื่องแต่งกายและถ่ายรูปเพ่ือท าบัตร) 

เวลา  13.45 – 14.45 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัว รับทราบหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติของหลักสูตร 

 
 
 
 
 

/วันพฤหัสบดี... 
 

 



 2 

 

วันพฤหัสบดีที ่15 ตุลาคม 2563  
 รอบเช้า:  ( ปีมะเมีย – ปีมะแม – ปีวอก )   

เวลา  09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน 
(ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการ            
เรื่องเอกสาร เครื่องแต่งกายและถ่ายรูปเพ่ือท าบัตร) 

เวลา  09.45 – 10.45 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัว รับทราบหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติของหลักสูตร 

 

วันพฤหัสบดีที ่15 ตุลาคม 2563  
รอบบ่าย:  ( ปีระกา – ปีจอ – ปีกุน )    

เวลา  13.00 – 13.45 น. ลงทะเบียน 
(ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการ            
เรื่องเอกสาร เครื่องแต่งกายและถ่ายรูปเพ่ือท าบัตร) 

เวลา  13.45 – 14.45 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัว รับทราบหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติของหลักสูตร 

 

หมายเหตุ:  กรุณาแต่งกายในวันรายงานตัว (ชาย - หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาว /กางเกง/กระโปรง 
       เพื่อถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 

ขั้นตอนการรายงานตัว (การรายงานตัวเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านท าครบทุกขั้นตอน) 
1. แจ้งชื่อ- นามสกุล และล าดับที่ประกาศรายชื่อ ลงทะเบียนรายงานตัว (รับเอกสารและตรวจสอบ

ข้อมูลส่วนตัว / รับใบเสร็จค่าลงทะเบียน ส าหรับท่านที่ช าระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการ
โอนเงินมายังสถาบันฯ เท่านั้น)  

2. สมัครสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่าย 1,000.- บาท 
3. ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา 
4. วัดตัวตัดสูท (พร้อมช าระค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 บาท )   

รับเนคไท(ชาย)/ผ้าพันคอ(หญิง) , ระบุไซส์เสื้อแจ๊คเก็ต  
5. กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “สละสิทธิ์” กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

2.  การช าระค่าธรรมเนียม 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรบ จ านวน 120,000.-บาท (หนึ่ งแสนสองหมื่นบาท)                    

ตั้ งแต่ วันที่  8 – 16 ตุลาคม 2563 ตามแบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาอบรม                   
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.kpi.ac.th  กรณี  ช าระค่าธรรมเนียมแล้วกรุณาส่งหลักฐานมายัง               
02-1438178-9 หรือ sarinee_kpi@hotmail.com 

ทั้งนี้ โปรดยืนยันการรายงานตัวผ่าน google form มายังส านักบริการวิชาการ ภายในวันที่ 12 
ตุลาคม 2563  กรณี ไม่สามารถมารายงานตัวในวันที่สถาบันฯ ก าหนดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน “สละสิทธิ์” ในการเข้ารับการศึกษา 

1. นางกชพร ช่อพฤกษา   หมายเลขโทรศัพท์ 02-1419784   
2. นางสาวสาริณี เปรมประวัติ   หมายเลขโทรศัพท์ 02-1419697  
3. นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-1419721  

หมายเลขโทรสาร 02-1438178-9   
 

http://www.kpi.ac.th/
mailto:sarinee_kpi@hotmail.com
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สถานที่รายงานตัว 
หลักสูตรประกาหลักสูตรประกาศศนียบัตรชั้นสูงนียบัตรชั้นสูง  

การบริหารงานภาครัการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  (ปรม.)ฐและกฎหมายมหาชน  (ปรม.)  
ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า (ทางเข้า 3 ตามแผนที)่ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า (ทางเข้า 3 ตามแผนที)่  

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารจอดรถ อาคารรฐัประศาสนภักดี ช้ัน 5อาคารจอดรถ อาคารรฐัประศาสนภักดี ช้ัน 5  

โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0202--14197211419721  ,,  0022--11441199669977  ,,  0022--11441199778844  

http://www.kpi.ac.th 
 


