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ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
ปีการศึกษา 2556 

 
 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 255 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
วิทยาคารกรุงเทพฯ 

1.หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 
ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

2.คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร ปริญญาเอก 
1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาวิชา  
2. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท อย่างน้อย 3.00 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า  
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่ใช้งานได้  
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาโท 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส านักงาน 
 ก.พ. รับรองมาตรฐาน  
2. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 2.50 จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 ที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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รายละเอียดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

จังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วิทยาคารกรุงเทพฯ 
3.รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร 
3.1 ใบสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสืบค้นข้อมูลการรับสมัครได้

ที่ www.cpu.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ณ หน่วยรับสมัคร 
อาคารส านักบริหารจรูญ – หทัย ชั้น 1 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสืบค้นข้อมูลการรับสมัครได้ที่ 
www.cpu.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาคารกรุงเทพฯ ณ อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 16 
ทองหล่อ สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพ 

3.2 การสมัคร 
3.2.1 ก าหนดการรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 
3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1. ระดับปริญญาโท  500 บาท  

2. ระดับปริญญาเอก  500 บาท 
3.2.3 วิธีการช าระค่าสมัคร - สั่งจ่าย ธนาณัติในนามแพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล 

 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองกรด        
 อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์ 60240  
- โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
 นครสวรรค์  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา                     
 เลขที่บัญชี 605-0-0-01724-7  
- โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
 นครสวรรค์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา                       
 เลขที่บัญชี 506-2-37511-6  
หมายเหตุ : พร้อมส่งรายละเอียดการโอนเงินและชื่อผู้โอน
ค่าลงทะเบียนมาที่หมายเลข แฟกซ์ 0-5633-4719 

- สั่งจ่าย ธนาณัติ ในนาม แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล 
 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองกรด          
 อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์ 60240  
- โอนเงินผ่านบัญชี โอนเงินผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
 (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 16 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 เลขที่บัญชี 050-1-36152-9  
 
 
 
หมายเหตุ : พร้อมส่งรายละเอียดการโอนเงินและชื่อผู้โอน
ค่าลงทะเบียนมาที่หมายเลข แฟกซ์ 02-381-7450 

http://www.cpu.ac.th/
http://www.cpu.ac.th/
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รายละเอียดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

จังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วิทยาคารกรุงเทพฯ 
3.2.4 สมัครทางไปรษณีย ์ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมเสาเนาเอกสารการข าระค่าสมัคร  

มาทื่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60240 

ส่งเอกสารการสมัครพร้อมเสาเนาเอกสารการข าระค่าสมัคร  
มาทื่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาคารกรุงเทพฯ 
เลขที่ 1000/23 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 16 ซอยทองหล่อ         
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

3.2.5 สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมค่าสมัครสอบได้ที่  หน่วยรับสมัครนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารส านักบริหารจรูญ – หทัย ชั้น 1     
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ยื่นใบสมัครพร้อมค่าสมัครสอบได้ที่ อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 16  ทองหล่อ 
สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา     
08.30 – 16.30 น. 

4.หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
4.1 ระดับปริญญาเอก 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ  

2. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา  พร้อมส าเนา จ านวน 2 ชุด  
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน  1 ฉบับ  
6. ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน จ านวน 2 ฉบับ  
8. แบบเสนอหัวข้อเค้าโครงปัญหาดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 1 ฉบับ 
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รายละเอียดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

จังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วิทยาคารกรุงเทพฯ 
4.2 ระดับปริญญาโท 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

2. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาพร้อมส าเนา จ านวน 2 ชุด  
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ  
6. ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน จ านวน 2 ฉบับ 

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 

- ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556  
- สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ได้ที่ 
www.cpu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 086-927-6800, 080-115-0700  

- ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556  
- สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ได้ที่ 
www.cpu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 086-327-5407 

6.ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
6.1 ก าหนดการสอบสัมภาษณ ์ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 
6.2 สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารส านักบริหารจรูญ – หทัย ชั้น 3 อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 16  ทองหล่อ สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์        
เข้าศึกษาต่อ 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ได้ที่ www.cpu.ac.th 

8.การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
8.1 วันที่รายงานตัวและลงทะเบียน
เรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 

 

http://www.cpu.ac.th/
http://www.cpu.ac.th/
http://www.cpu.ac.th/
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รายละเอียดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

จังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วิทยาคารกรุงเทพฯ 
8.2 สถานที่รายงานตัวและ 
ลงทะเบียนเรียน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารส านักบริหารจรูญ – 
หทัย ชั้น 3 เวลา 08.30 – 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ติอต่อ 086-
927-6800, 080-115-0700 

อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 16  ทองหล่อ สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
เวลา 08.30 – 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ติอต่อ 086-327-5407 

8.3 การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน - สั่งจ่าย ธนาณัติในนามแพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล 
 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองกรด        
 อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์ 60240  
- โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
 นครสวรรค์  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา                     
 เลขที่บัญชี 605-0-0-01724-7  
- โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
 นครสวรรค์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา                       
 เลขที่บัญชี 506-2-37511-6  
หมายเหตุ : พร้อมส่งรายละเอียดการโอนเงินและชื่อผู้โอน
ค่าลงทะเบียนมาที่หมายเลข แฟกซ์ 0-5633-4719 

- สั่งจ่าย ธนาณัติ ในนาม แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล 
 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองกรด          
 อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์ 60240  
- โอนเงินผ่านบัญชี โอนเงินผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
 (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 16 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 เลขที่บัญชี 050-1-36152-9  
 
 
 
หมายเหตุ : พร้อมส่งรายละเอียดการโอนเงินและชื่อผู้โอน
ค่าลงทะเบียนมาที่หมายเลข แฟกซ์ 02-381-7450 

9.ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  
หมายเหตุ : แบ่งจ่ายตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาเอก จ านวน  450,000  บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในรายวิชาเสริมพื้นฐาน) 
9.2 ระดับปริญญาโท จ านวน  120,000  บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในรายวิชาเสริมพื้นฐาน) 
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รายละเอียดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

จังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วิทยาคารกรุงเทพฯ 
10.ก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 
1/2555 

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 

11.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 086-927-6800, 080-115-0700  
หมายเลขโทรสาร 0-5633-4719 

หมายเลขโทรศัพท์ 086-327-5407  
หมายเลขโทรสาร 02-381-7450 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 
 

 
(ดร.จินต์     วิภาตะกลัศ) 

อธิการบด ี
 
 
 


