
 

ก ำหนดกำร 
รำยงำนตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำ 

หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 25  
วันอังคำรที่ 18 – วันพุธที่ 19 พฤษภำคม 2564 

ผ่ำนระบบออนไลน์  (โปรแกรม ZOOM) 
.......................................................... 

 ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่  25 (ปปร.25) รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม zoom)   
โดยมีรายละเอียด และข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้  
 
     1.ก ำหนดกำรรำยงำนตัว: ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามก าหนดวัน 
และเวลา ตามรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้าเรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร  
ปปร.25 เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำด COVID-19 จึงปรับเป็นกำร
รำยงำนตัวผ่ำนระบบออนไลน์ โดยแบ่งช่วงเวลำรำยงำนตัวตำมล ำดับที่ได้รับกำรคัดเลือก และ
ขอให้นักศึกษำถือปฏิบัติโดยมำตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้   
 

วันอังคำรที่ 18 พฤษภำคม 2564 
รอบและล ำดับที่รำยงำนตัว ช่วงเวลำส่ง link zoom ช่วงเวลำรำยงำนตัว 
รอบที่ 1: ล ำดับ 1-50 09.30 น. เป็นต้นไป 10.00-12.00 น. 
รอบที่ 2: ล ำดับ 51-100 13.30 น. เป็นต้นไป 14.00-16.00 น. 

วันพุธที่ 19 พฤษภำคม 2564 
รอบที่ 3: ล ำดับ 101-150 09.30 น. เป็นต้นไป 10.00-12.00 น. 

 
เงื่อนไขกำรรำยงำนตัว  
 -ระหว่างรายงานตัวขอให้นักศึกษาทุกคนเปิดกล้องเพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน 
 -รายงานตัวเพ่ือรับทราบหลักเกณฑ ์ข้อปฏิบัติของหลักสูตร และท าแบบประเมินสมรรถนะผู้น า 
(pre-test)  
 
 2. กำรแต่งกำย :  โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเนื่องจากจะมีการบันทึกภาพการรายงานตัวผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือใช้ยืนยันตัวตนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  
 
 3. ช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว :  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดช าระค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 
 
 

 ฉบับแก้ไขล่ำสุด 
11/5/64 
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ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล วิธีช ำระ หมำยเหตุ 
1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
ตลอดหลักสูตร  จ านวน 19,600 บาท 
2. ค่าสมัครสมาชิกวารสารสถาบันพระปกเกล้า  
(ระยะเวลา 3 ปี) จ านวน 990 บาท 
3. ค่าเสื้อแจ็คเกตสถาบันพระปกเกล้า  
จ านวน 580 บาท 
4. ค่าเนคไทด์ (ส าหรับผูช้าย)  ค่าผ้าพนัคอ
(ส าหรับผู้หญิง) จ านวน 950 บาท 

  รวม 22,120 บ.  
โอนผ่านธนาคารด้วย 
ใบ pay-in สถาบนั
พระปกเกล้า 
หรือ application internet 
banking 

-กรุณำโอนภำยในวันรำยงำนตัวหรอื
ภำยในวันที่ 31 พ.ค. 64  
-ออกใบเสร็จโดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

5.ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 
(ตลอดชีพ) 

1,000 บ. (เงินสด) *ช ำระภำยหลัง เนื่องจำกปรับ
กำรรำยงำนตัวผำ่นระบบ
ออนไลน์  

6. ค่าเครื่องแบบสถาบันระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง (สูทสีเขียว) 

3,000 บ. (เงินสด) 
 

*ช ำระภำยหลัง เนื่องจำกปรับ
กำรรำยงำนตัวผำ่นระบบ
ออนไลน ์

7. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดงูานในประเทศและตา่งประเทศ (ถา้มี)  หลักสูตรฯ สนับสนนุงบประมาณการเดินทางทั้งหมด 
ตามก าหนดการและตามเงื่อนไขการเดินทางของสถาบัน (บัตรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัด-พักคู่)   
   7.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางแตกตา่งจากก าหนดการของสถาบัน  
   7.2 กรณีมีความประสงค์เปลีย่นแปลงสถานะ เชน่ upgrade บัตรโดยสาร  พักเดี่ยว  ฯลฯ  นักศึกษารับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตา่งเองทั้งหมด 
   7.3 กรณียกเลิกการเดินทาง  หลักสูตรฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับนักศึกษาเต็มจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น  

  
 5. วิธีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 
 

 5.1 ช ำระค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 22,120.00 บ. (สองหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบำทถ้วน) สำมำรถ
ช ำระได้สองช่องทำง ดังนี้ 

 1) ช าระผ่านบัญชีธนาคาร (เคาน์เตอร์ธนาคาร) ตามรายละเอียดแบบฟอร์มช าระ
ค่าใช้จ่ายสถาบันพระปกเกล้า ส่งหลักฐานการช าระไปยังฝ่ายการเงิน ทางโทรสารหมายเลข  
0 2143 8183 หรืออีเมล: ppr@kpi.ac.th 
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2) ช าระผ่าน application internet-banking ส่งหลักฐานการช าระไปยัง Group 
line ข้อมูลข่าวสาร ปปร.25 หรืออีเมล  ppr@kpi.ac.th 

 
 5.2 เนื่องจำกมีกำรปรับเป็นรำยงำนตัวผ่ำนระบบออนไลน์  จึงเลื่อนกำรช ำระเงินสดประมำณ
กำรจ ำนวน 4,000 บำท ออกไป (ค่าเครื่องแต่งกาย, ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า) ทั้งนี้ 
หลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง 
 
 ทั้งนี้ โปรดยืนยันกำรรำยงำนตัวผ่ำน google form ไปยังวิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบัน
พระปกเกล้ำ ภำยในวันที่ 17 พฤษภำคม 2564 กรณีผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่สำมำรถรำยงำนตัวทำงระบบ
ออนไลน์ได้ ทำงสถำบันฯ จะถือว่ำสละสิทธิเข้ำรับกำรศึกษำ  

 
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 

.......................................................... 
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