
 

ขั้นตอนและก ำหนดกำร 
รำยงำนตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำ 

หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 26  
วันพุธที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภำคม 2565 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ทศิตะวันตก ฝั่งอำคำรฝึกอบรม สถำบันพระปกเกล้ำ 
ศูนย์รำชกำรฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

.......................................................... 
 ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) รายงานตัว ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ฝั่งอาคารฝึกอบรม (อาคารจอดรถ) ทิศตะวันตก 
สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมีรายละเอียด 
และขั้นตอนต่าง  ๆดังนี้  
 

1. ขั้นตอนกำรรำยงำนตัว: 
ขั้นตอน รำยละเอียด สถำนที ่

ขั้นตอนที่ 1
  

 ยืนยันกำรเข้ำรำยงำนตัวใน Google Form ภำยในวันอังคำรที่ 

17 พฤษภำคม 2565 

 เข้ำร่วม Line Group ข้อมูลข่ำวสำร ปปร.26  โดยเจ้าหน้าที่

หลักสูตรจะด าเนินการส่งลิงก์เข้าร่วมกลุ่มไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ใน

ใบสมัคร เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของนักศึกษา  

 ด ำเนินกำรโอนช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 

ด ำเนินกำรส่วนตัว 

ขั้นตอนที่ 2  ลงทะเบียนและเข้ารายงานตัวตามรอบและล าดับที่ก าหนด  

(ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19) 

 รับบัตรที่นั่ง เอกสาร และสิ่งที่ต้องด าเนินการ 

 รายงานตัวรับทราบหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของหลักสูตร รับฟัง

การชี้แจงรายละเอียด เช่น การเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ  

เกณฑ์เวลาเรียน การเข้าศึกษาในชั้นเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งหมดตลอดหลักสูตร ฯลฯ (ประมาณ 40 นาที) 

- วันพุธที่ 18 พ.ค. 65 
ณ ห้องประชำธิปกและห้อง
สันทนำกำร 2 
- วันพฤหัสที่ 19 พ.ค.65 
ณ ห้องภูวนำทประชำธิปก
และห้องสันทนำกำร 1 
(ตำมรอบล ำดับเลขที่) 
ณ ชั้น 5 ฝั่งอำคำรฝึก 
อบรม สถำบันพระปกเกล้ำ 

 



2 
 

 ท าแบบทดสอบ “แบบประเมินสมรรถนะความ 

เป็นผู้น า” (ประมาณ 20 นาที) 

 ช่วงระหว่างรอเข้าห้องประชุมท่านสามารถด าเนินการเรื่องเอกสาร 

เครื่องแต่งกาย และอ่ืน ๆ ดังนี้ 

      1. วัดตัวตัดเสื้อสูทสถาบันพระปกเกล้าสีเขียว  

      2. สมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า (กรณียังไม่เคยเป็น

สมาชิก) 

      3. ถ่ายรูปเพื่อท าทะเบียนประวัตินักศึกษา 

      4. รับ Jacket – เนคไท/ผ้าพันคอ  

 

 

   2. ก ำหนดกำรรำยงำนตัว:  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวตามก าหนดวัน และเวลา ตามรายชื่อในประกาศสถาบัน
พระปกเกล้าเรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปปร.26 เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ ์ข้อปฏิบัติ
ของหลักสูตร และท าแบบประเมินสมรรถนะผู้น า (pre-test)  

 เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควำมเสีย่งกำรแพร่ระบำด COVID-19 จึงแบง่ช่วงเวลำ
รำยงำนตัวตำมล ำดับทีไ่ดร้บักำรคดัเลือก และขอให้นักศึกษำถือปฏิบัตโิดยมำตำมช่วงเวลำที่
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครดั ดังนี ้  
 

วันพุธที่ 18 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องประชำธิปก 

รอบและล ำดับที่รำยงำนตัว ช่วงเวลำลงทะเบียน ช่วงเวลำรำยงำนตัว 

รอบที่ 1: ล ำดับ 1-50 09.30-10.00 น.   10.00-11.00 น. 

รอบที่ 2: ล ำดับ 51-100 13.00-13.30 น.   13.00-14.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องภูวนำถประชำธิปก 

รอบที่ 3: ล ำดับ 101-150 09.30-10.00 น. 10.00-11.00 น 
 

* หากผู้ได้รับการคัดเลือกมาช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ต้องรอรายงานตัวในรอบถัดไป * 
 

3. กำรแต่งกำย:  ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขำว (แบบมีแขน)  

เนื่องจำกจะมีกำรถ่ำยรูปเก็บข้อมูลจัดท ำทะเบียนประวัติ 
และบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ  
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4. ช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว :  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดช าระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภำยในวันที่ 27 พฤษภำคม 2565 ดังนี้ 
 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล วิธีช ำระ หมำยเหต ุ
1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
ตลอดหลักสูตร  จ านวน 19,600 บาท 
2. ค่าสมัครสมาชิกวารสารสถาบันพระปกเกล้า  
(ระยะเวลา 3 ปี) จ านวน 990 บาท 
3. ค่าเสื้อแจ็คเกตสถาบันพระปกเกล้า  
จ านวน 700 บาท 
4. ค่าเสื้อโปโลสถาบนัพระปกเกล้า  
จ านวน 450 บาท 
5. ค่าเนคไทด์ (ส าหรับผูช้าย)  ค่าผ้าพนัคอ
(ส าหรับผู้หญิง) จ านวน 950 บาท 

รวม 22,690 บำท  
โอนผ่านธนาคารด้วย 
ใบ pay-in สถาบนั
พระปกเกล้า หรือ 
application internet 
banking 

-- ออกใบเสร็จโดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

6.ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 
(ตลอดชีพ) 

1,000 บาท (ช าระเงนิสดกับ
สมาคมฯ ในวนัรายงานตวั) 

-ออกใบเสร็จโดยสมาคมแห่งสถาบัน
พระปกเกล้า 
-กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ไม่ต้อง
สมัครใหม่ 

7. ค่าเครื่องแบบสถาบันระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง (สูทสีเขียว) 

3,000 บาท (ช าระเงนิสดกับ
ร้านตัดสทูในวันรายงานตัว) 
 

-ออกใบเสร็จโดยร้านตัดสูท 
-กรณีมีสูทเขียวสถาบันฯ อยู่แลว้
ไม่จ าเปน็ต้องตัดใหม่ 

8. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดงูานในประเทศและตา่งประเทศ (ถา้มี)  หลักสูตรฯ สนับสนนุงบประมาณการเดินทางทั้งหมด 
ตามก าหนดการและตามเงื่อนไขการเดินทางของสถาบัน (บัตรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัด-พักคู่)   
   8.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางแตกตา่งจากก าหนดการของสถาบัน  
   8.2 กรณีมีความประสงค์เปลีย่นแปลงสถานะ เชน่ upgrade บัตรโดยสาร  พักเดี่ยว  ฯลฯ  นักศึกษารับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตา่งเองทั้งหมด 
   8.3 กรณียกเลิกการเดินทาง  หลักสูตรฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับนักศึกษาเต็มจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น  

 
5. วิธีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 
  5.1 ช าระค่าใช้จ่ายจ านวน 22,690 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สามารถ
ช าระได้สองช่องทาง ดังนี้ 

1) ช าระผ่านบัญชีธนาคาร (เคาน์เตอร์ธนาคาร) ตามรายละเอียดแบบฟอร์มช าระค่าใช้จ่าย
สถาบันพระปกเกล้า โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย 

2) ช าระผ่าน Application Internet-banking  
 

  



4 
 

 
  

เมื่อช ำระเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนไปยังฝ่ำยกำรเงิน ทำงหมำยเลขโทรสำร 0 2143 8183  
หรืออีเมล: ppr@kpi.ac.th โดยแนบหลักฐำนและรำยละเอียดชื่อ-ที่อยู ่ออกใบเสร็จให้เรียบร้อย 

  

  5.2 เตรียมเงินสดประมาณการจ านวน 4,000 บาท ช าระในวันรายงานตัว (ค่าสมัครสมาชิก
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและค่าเครื่องแบบ)  

 
อนึ่ง ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามก าหนดการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมือง 

การปกครองโดยตรงได้ที่  
  1) นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์   โทร. 0 2141 9584, 09 9442 5440   
  2) นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ โทร. 0 2141 9583, 08 6770 5125   
  3) นายวงศกร นาคนาวา   โทร. 0 2141 9585, 09 2512 5555 

 
**ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องมำรำยงำนตัวด้วยตนเองเท่ำน้ัน  

ไม่อนุญำตให้ส่งผู้แทน กรณีผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่สำมำรถมำรำยงำนตัวได้  
ทำงสถำบันฯ จะถือว่ำสละสิทธิเข้ำรับกำรศึกษำ** 

.......................................................... 
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แผนที่สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานที่รายงานตัว 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดบัสูง (ปปร.) 
ชั้น 5 (ทิศตะวันตก) ฝัง่อาคารฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า (ทางเข้า 3 ในแผนที)่ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สว่นอาคารจอดรถ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี    

โทรศัพท์  0 2141 9583-85    โทรสาร 0 2143 8176 
http://www.kpi.ac.th 

   


