
 

ก ำหนดกำร 
รำยงำนตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำ 

หลักสูตรผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตย รุ่นที ่11  
วันพฤหัสบดีที ่19-วันศุกร์ที่ 20 สิงหำคม 2564 

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

 ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 
(ปนป.11) รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม zoom)  โดยมีรายละเอียด และข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้  
 
     1.ก ำหนดกำรรำยงำนตัว: ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามก าหนดวัน 
และเวลา ตามรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้าเรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร  
ปนป.11 เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำด COVID-19 จึงก ำหนดให้มี
กำรรำยงำนตัวผ่ำนระบบออนไลน์ โดยแบ่งช่วงเวลำรำยงำนตัวตำมล ำดับที่ได้รับกำรคัดเลือก และ
ขอให้นักศึกษำถือปฏิบัติโดยมำตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้   
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหำคม 2564 
รอบและล ำดับที่รำยงำนตัว ช่วงเวลำส่ง link zoom ช่วงเวลำรำยงำนตัว 
รอบที่ 1: ล ำดับ 1-40 09.30 น. เป็นต้นไป   10.00-12.00 น. 
รอบที่ 2: ล ำดับ 41-80 13.30 น. เป็นต้นไป 14.00-16.00 น. 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหำคม 2564 
รอบที่ 3: ล ำดับ 81-120 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 : ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2564 
  

ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล วิธีช ำระ หมำยเหตุ 
1. ค่าสมัครสมาชิกวารสารสถาบันพระปกเกล้า  
(ระยะเวลา 3 ปี) จ านวน 990 บาท 

รวม 3,540 บำท 
โอนผ่านธนาคารด้วย 
ใบ pay-in สถาบนัพระปกเกล้า 

-กรุณำโอนภำยในวันรำยงำนตัว
หรือไม่ชำ้กว่ำวันที่ 31 ส.ค.64 
-ออกใบเสร็จโดยสถาบนัพระปกเกลา้ 
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2. ค่าเสื้อแจ็คเกตสถาบันพระปกเกล้า  
จ านวน 700 บาท 
3. ค่าเนคไทด์ (ส าหรับผูช้าย)  ค่าผ้าพนัคอ
(ส าหรับผู้หญิง) จ านวน 950 บาท 
4. ค่าเสื้อโปโลสถาบนัพระปกเกล้า จ านวน 2 ตัว 
จ านวน 900 บาท 

หรือ application internet 
banking 

5. ค่าเครื่องแบบสถาบันระดับประกาศนียบัตร 
(สูทสีกรมท่า) 

3,000 (เงินสด) 
 

1)ติดต่อโดยตรงกับร้านสูทที่ไดร้ับ
การจัดสรร ได้แก ่
เลขที่ 1-40 ร้านลิขิตสูท 
เลขที่ 41-80 ร้านเด่น 
เลขที่ 81-120  ร้านทวินสูท 
2)กรณีมีสูทสีกรมท่าสถาบันฯ  
อยู่แล้วไม่จ าเปน็ต้องตัดใหม่ 
3)ออกใบเสร็จโดยร้านตัดสูท 

6. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
ตลอดหลักสูตร  จ านวน 7,700 บาท 

ยังไม่ต้องช าระจนกว่าสถาบัน
จะแจ้งให้ด าเนินการ 

 

7.ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบัน
พระปกเกล้า (ตลอดชีพ) จ านวน 1,000 

ยังไม่ต้องช าระจนกว่าสถาบัน
จะแจ้งให้ด าเนินการ 

 

8. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดงูานในประเทศ หลักสูตรฯ สนบัสนุนงบประมาณการเดินทางทั้งหมด 
ตามก าหนดการและตามเงื่อนไขการเดินทางของสถาบัน (บัตรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัด-พักคู่)   
   8.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางแตกตา่งจากก าหนดการของสถาบัน  
   8.2 กรณียกเลิกการเดินทาง  หลักสูตรฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับนักศึกษาเต็มจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น  
9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ การจัดท า social report ประจ ากลุ่ม  ค่าใช้จ่ายการ
จัดท าและน าเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ  ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรตกลงร่วมกันของกลุ่มนักศึกษำเอง โดยตั้งอยู่บน
หลักควำมไม่ฟุ่มเฟือย 

  
 5. วิธีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 
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  5.1 ช ำระค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 3,540 บำท (สำมพันห้ำร้อยสี่สิบบำทถ้วน) สำมำรถช ำระได้
สองช่องทำง ดังนี้  
   1) ช ำระผ่ำนบัญชีธนำคำร (เคำน์เตอร์ธนำคำร) ตำมรำยละเอียดแบบฟอร์ม
ช ำระค่ำใช้จ่ำยสถำบันพระปกเกล้ำ ส่งหลักฐำนกำรช ำระไปยังฝ่ำยกำรเงิน ทำงโทรสำรหมำยเลข  
02-143-8183 หรืออีเมล: pnp@kpi.ac.th 

2) ช ำระผ่ำน application internet-banking ส่งหลักฐำนกำรช ำระไปยัง 
Group line ข้อมูลข่ำวสำร ปนป.11 หรืออีเมล  pnp@kpi.ac.th 

 
  5.2 เนื่องจากเป็นการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์  จึงเลื่อนการช าระเงินสดประมาณการ
จ านวน 8,700 บาท ออกไป (ค่ำอำหำรตลอดหลักสูตร, ค่ำสมัครสมำชิกสมำคมแห่งสถำบันพระปกเกล้ำ) 
ทั้งนี้ หลักสูตรจะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบภำยหลัง 
 
 ทั้งนี้ โปรดยืนยันกำรรำยงำนตัวผ่ำน google form ไปยังวิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบัน
พระปกเกล้ำ ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2564 กรณีผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่สำมำรถมำรำยงำนตัวได้  
ทำงสถำบันฯ จะถือว่ำสละสิทธิเข้ำรับกำรศึกษำ  

อนึ่ง ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามก าหนดการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมือง 
การปกครองโดยตรงได้ที่  
  1) นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ โทร. 02-141-9583, 086-770-5125   

 2) นางสาวนทพร มุสิกศิลป์  โทร. 02-141-9586, 083-839-9898 
 

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