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ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 
หลักสูตร ไทยกับประชำคมอำเซียนในเศรษฐกิจกำรเมืองโลก รุ่นที่ 11 

ณ ห้องภูวนำถประชำธิปก  สถำบันพระปกเกล้ำ อำคำรจอดรถชั้น 5  (โซนทิศตะวันตก) 
******************************************************************************* 
 

1. กำรรำยงำนตัว วันจันทร์ที่ 4 เมษำยน 2565 (ห้องภูวนำถประชำธิปก ฝั่งอำคำรจอดรถ ชั้น 5 โซน
ทิศตะวันตก)  

 กรุณำยืนยันกำรเข้ำรำยงำนตัวผ่ำนช่องทำง https://tinyurl.com/KPITAG11 
 

ล ำดับที่ได้รับ
กำรคัดเลือก 

เวลำ รำยละเอียด 

1 - 35 

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

10.00 - 11.00 น. 

พร้อมกัน ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก 
- รับทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
การจบการศึกษาของหลักสูตร 
- ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 

11.00 - 12.00 น. 
- ถ่ายภาพ (ห้องสันทนาการ 1) 
- ตัดเส้ือสูท (ห้องสันทนาการ 1) 
- ช าระค่าใช้จ่าย 

36 - 68 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

13.30 - 14.30 น. 

พร้อมกัน ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก 
- รับทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
การจบการศึกษาของหลักสูตร 
- ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 

14.30 - 15.30 น. 
- ถ่ายภาพ (ห้องสันทนาการ 1) 
- ตัดเส้ือสูท (ห้องสันทนาการ 1) 
- ช าระค่าใช้จ่าย 

 

  
 
 

**ตรวจสอบล าดับการรายงานตัวจากประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก** 

 

https://goo.gl/maps/4P2kWVEN4vEDHhSr5
https://goo.gl/maps/4P2kWVEN4vEDHhSr5
https://tinyurl.com/KPITAG11
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2. กำรช ำระค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 63,000 บำท 
 2.1 ช ำระที่ธนำคำร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน และน าไปช าระ

ได้ที่ธนาคารตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม  

**กรุณากรอกข้อมูลในกรอบสีแดงให้ครบถ้วน ชัดเจน ด้วยค่ะ** 
 
 
 
 

 2.2 ช ำระผ่ำน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย    , ธนาคารกรุงไทย       
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    และธนาคารทหารไทยธนชาต         ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถ จ่ำยเงิน โดย
ค้นหา ค าว่า “สถำบันพระปกเกล้ำ” หรือโค้ด “8495” กรอกรหัสลูกค้า/Ref.1 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 10 
หลัก และหมายเลขอ้างอิง/Ref.2 หรือรหัสหลักสูตร คือ 65802  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เมื่อช ำระเรียบร้อยแล้ว กรุณำน ำส่งหลักฐำนกำรช ำระ 

มำยัง Email : TAG@kpi.ac.th หรือ Line ID: kpitag (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 0 2141 9587, 
0 2141 9585) 
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  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
  1. ค่าธรรมเนียม จ านวน 63,000 บาท  
   (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารบรรยายตลอดหลักสูตร รวมทั้ ง 
ค่าเดินทาง ค่าอาหารและสถานที่พัก (พักคู่) ในการศึกษาดูงานในประเทศ)  

 2. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามที่หลักสูตรฯ
ก าหนด จ านวนประมาณการ 39,000 บาท* (ช าระภายหลัง) (ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้กรณีมี
งบประมาณสนับสนุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง)   

*กรุณำโอนเงินค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 63,000 บำท เพียงยอดเดียว ส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำ 
ดูงำนต่ำงประเทศ ขอให้ด ำเนินกำรตั้งเบิกงบประมำณไว้และทำงสถำบันฯ จะแจ้งเพื่อด ำเนินกำร
จ่ำยเงินอีกครั้ง* 

 
หมายเหตุ 
1. ตรวจสอบล าดับการรายงานตัวจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
2. การแต่งกายในวันรายงานตัว : ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตสีขาว ส าหรับถ่ายภาพ และสวมหน้ำกำก

อนำมัยตลอดระยะเวลำกำรรำยงำนตัว 
3. ค่ำสูทสถำบัน ประมำณกำร 3,000 บำท (ไม่รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและช ำระกับทำง 

ร้ำนสูทโดยตรง) 
4. ค่ำสมำชิกสมำคมแห่งสถำบันพระปกเกล้ำ (ตลอดชีพ) 1,000 บำท (ออกใบเสร็จโดยสมำคม

แห่งสถำบันฯ) กรณีเป็นสมำชิกแล้วไม่ต้องสมัครใหม่ 

5. หำกท่ำนประสงค์พักเดี่ยวในกิจกรรมปฐมนิเทศ กรุณำเตรียมค่ำพักเดี่ยว 900 บำท  
มำช ำระในวันรำยงำนตัว 

6. กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้  กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ 
เข้าศึกษาหลักสูตรฯ) 

7. กรณีทีส่ละสิทธิ์ กรุณาท าจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
โทรศัพท์ : 0 2141 9587, 0 2141 9585, 08 0230 3553 
โทรสาร : 0 2143 8176 
E-mail : TAG@kpi.ac.th 
Line ID : kpitag 


