
    
 
 
 

         
ก ำหนดกำรรำยงำนตัวนักศึกษำ 

หลักสูตร ผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตย  รุ่นที่ 12 
ณ ห้องประชำธิปก  อำคำรฝึกอบรม/อำคำรจอดรถ ชั้น 5 สถำบันพระปกเกล้ำ 

อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี)  ฝั่งทิศตะวันตก  ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
.......................................................... 

 ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 รายงานตัวตามล าดับรายชื่อ
ในประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฯ ตามก าหนดวัน เวลา ดังต่อไปนี้ 
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม 2565 
ล ำดับที่ได้รับกำรคัดเลือก เวลำ รำยละเอียด 

1-45 10.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
10.30-11.00 น. พร้อมกันในห้องประชุม 

-รับทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร 
-ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 

11.00-11.30 น. ท าแบบประเมินสมรรถนะผู้น า (Wise Leadership - pre test)  
11.30-12.00 น. ด าเนินการเรื่องเอกสาร เครือ่งแต่งกาย และอืน่ๆ  

(ตามขั้นตอนที่ 4 ในเอกสารแนบเรื่องขัน้ตอนการรายงานตวั) 
46-90 13.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

13.30-14.00 น. พร้อมกันในห้องประชุม 
-รับทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร 
-ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 

14.00-14.30 น. ท าแบบประเมินสมรรถนะผู้น า (Wise Leadership - pre test) 
 14.30-15.00 น. ด าเนินการเรื่องเอกสาร เครือ่งแต่งกาย และอืน่ๆ  

(ตามขั้นตอนที่ 4 ในเอกสารแนบเรื่องขัน้ตอนการรายงานตวั) 
วันศุกร์ที่ 19 สิงหำคม 2565 
ล ำดับที่ได้รับกำรคัดเลือก เวลำ รำยละเอียด 

91-130 10.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
10.30-11.00 น. พร้อมกันในห้องประชุม 

-รับทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร 
-ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 

11.00-11.30 น. ท าแบบประเมินสมรรถนะผู้น า (Wise Leadership - pre test) 
11.30-12.00 น. ด าเนินการเรื่องเอกสาร เครือ่งแต่งกาย และอืน่ๆ  

(ตามขั้นตอนที่ 4 ในเอกสารแนบเรื่องขัน้ตอนการรายงานตวั) 
 
หมำยเหตุ 1. กรุณำมำรำยงำนตัวในช่วงเวลำตำมล ำดบัที่ได้รับกำรคัดเลือกด้วยตนเองเท่ำน้ัน  สถำบันไม่อนุญำต

ให้ส่งผู้แทน  หำกไม่สำมำรถมำรำยงำนตัวในช่วงเวลำที่ระบุได้ กรุณำโทรแจ้งเจ้ำหน้ำที่หลักสูตรฯ 



2. กรณีไม่สำมำรถมำรำยงำนตัวภำยในวันที่ 18-19 สิงหำคม 2565 ได้ กรุณำแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร 
เรียนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครองทรำบทำง email : pnp@kpi.ac.th และโทร

ประสานเจ้าหน้าที่หลักสูตรโดยตรง มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ในการเข้ารับการศึกษา   
  3. กำรแต่งกำยชุดสุภำพ (ตามที่ระบุในขั้นตอนที่ 4 ในเอกสารแนบเรื่องข้ันตอนการรายงานตัว)   
  4. ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำด COVID-19 ตำมเอกสำรแนบ  

5. หลักสูตรผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) เป็นหลักสูตรที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน  ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรลงทะเบียน เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 
ซึ่งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด  ประกอบด้วย 
 

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล วิธีช าระ หมายเหตุ 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน 
ตลอดหลักสตูร  จ ำนวน 7,700 บำท 
2. ค่ำสมัครสมำชิกวำรสำรสถำบันพระปกเกล้ำ  
(ระยะเวลำ 3 ปี) จ ำนวน 990 บำท 
3. ค่ำเสื้อแจ็คเกตสถำบันพระปกเกล้ำ  
จ ำนวน 700 บำท 
4. ค่ำเนคไทด์ (ส ำหรับผู้ชำย) ค่ำผ้ำพันคอ
(ส ำหรับผูห้ญิง) จ ำนวน 950 บำท 
5. ค่ำเสื้อโปโลสถำบันพระปกเกล้ำ จ ำนวน 
450 บำท 

รวม 10,790 บาท 
โอนผ่ำนธนำคำรด้วย 
ใบ pay-in สถำบัน
พระปกเกล้ำ 
หรือ application internet 
banking 

-กรุณาโอนภายในวนัรายงานตัว 
หรือไม่ชา้กวา่วนัที่ 20 ส.ค.65 
-ออกใบเสร็จโดยสถำบันพระปกเกลำ้ 

5.ค่ำสมัครสมำชิกสมำคมแห่งสถำบัน
พระปกเกล้ำ (ตลอดชีพ) 

1,000 (เงินสด) -ออกใบเสร็จโดยสมำคมแหง่สถำบัน
พระปกเกลำ้ 
-กรณีเป็นสมำชิกอยู่แล้ว  
ไม่ต้องสมัครใหม ่

6. ค่ำเครื่องแบบสถำบันระดับประกำศนียบัตร 
(สูทสีกรมท่ำ) 

3,000 (เงินสด) 
 

-ออกใบเสร็จโดยร้ำนตัดสูท 
-กรณีมสีูทสีกรมท่ำสถำบันฯ  
อยู่แล้วไม่จ ำเป็นต้องตัดใหม ่

7. ค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำดูงำนในประเทศ หลักสูตรฯ สนับสนุนงบประมำณกำรเดินทำงทั้งหมด 
ตำมก ำหนดกำรและตำมเงื่อนไขกำรเดินทำงของสถำบัน (บัตรโดยสำรเคร่ืองบินชั้นประหยัด-พักคู่)   
   7.1 ไม่อนุญำตให้นักศึกษำเดินทำงแตกต่ำงจำกก ำหนดกำรของสถำบัน  
   7.2 กรณียกเลิกกำรเดินทำง  หลักสูตรฯ จะเรียกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยกับนักศึกษำเต็มจ ำนวนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น  
8. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน อำทิ กำรจัดท ำ social report ประจ ำกลุ่ม  ค่ำใช้จ่ำยกำร
จัดท ำและน ำเสนอโครงงำนกลุม่เชิงปฏิบัติ  ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของกลุ่มนักศึกษาเอง โดยตั้งอยู่บนหลักความ 
ไม่ฟุ่มเฟือย 
9. หลักสูตรผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธปิไตย รุ่นที่ 12 ไม่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 

 6.รำยช่ือล ำดับส ำรองทั้งภำครัฐและเอกชน จะได้รับกำรติดต่อกลับจำกจำกเจ้ำหน้ำที่หลักสูตรโดยตรง 
ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์เท่ำนั้น ยังไม่จ ำเป็นต้องมำรำยงำนตัว 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
โทรศัพท์ 02-141-9583, 02-141-9580  หรือ เบอร์โทรส่วนกลาง 081-938-7397 


