ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๙ ครั้งที่ ๖ ประจาภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กาหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ นั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

รหัสประจาตัว
606107220001
606107220002
606107220003
606107220004
606107220005
606107220007
606107220008
606107220009
606107220010
606107220011
606107220012

ชื่อ – สกุล
นางสาวมิรันตี มีแสง
นายปฐมเทพ เทพาทิพวงศ์
นายปวริศ เบญจมาภา
นายปฏิพัทธ์ คงทรัพย์
นางสาวณัฐณิชา ตันเจริญ
นางสาวณิชย์นาถ เมฆาพงศ์พันธุ์
นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์พิษ
นางสาวณัฐฐ์พิชา เศวตปรีชานนท์
นางสาวณัฐชา เอี่ยมสอาด
นางสาวพิมพ์นดา เศวตปรีชานนท์
นางสาวสุนิต้า ราคาลัม

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญที่มีรายชื่อในลาดับที่ ๑ – ๑๑ ข้างต้น ต้องมารายงานตัว และรับ
เอกสารแนะน าการขึ้น ทะเบี ยนและลงทะเบียนผ่ านระบบด้วยตนเอง (เตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ตามข้อ ๒) วันจัน ทร์ที่ ๘ – วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
และ ๑๓.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. และช าระเงิ น ระหว่ า งวั น จั น ทร์ ที่ ๘ – วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
(เวลาทาการของธนาคาร) ผู้ที่ไม่มารับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนและไม่ชาระเงินภายในวันและ
เวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพเดิมก่อน
จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และกรณีที่เคยเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ และได้
หมดสภาพการเป็นนักศึกษา หากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อน
จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

๒
๒. ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนมอบให้
เจ้าหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา จานวน ๒ ชุด พร้อมฉบับจริง
๒.๒ สาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา จานวน ๒ ชุด
พร้อมฉบับจริง (สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องส่งสาเนาใบ
แสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)
๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๒ ชุด
(กรณีใช้คานาหน้าชื่อเป็นยศทหาร/ตารวจ เพิ่มสาเนาบัตรข้าราชการ พร้อมคาสั่งแต่งตั้งยศ
จานวน ๒ ชุด)
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ๑ ชุด (ฉบับจริง)
๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป แต่งกายสุภาพ ไม่สวมชุ ดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษา
ของสถาบันอื่น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๒ ชุด
๒.๘ สาเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่
สาเร็จการศึกษา) จานวน ๒ ชุด
หากไม่เตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกเอกสาร ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน ทุกกรณี
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
ก. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยยื่ น ค าร้อ งขอได้ ที่ ส านั ก มาตรฐานและ
ประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา พร้ อ มแนบส าเนา
หลักฐานการศึกษาด้วย
ข. หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่
Education Service Division
National Institute of development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240
Fascimile : (662) 377 – 7477
สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ ก. และข้อ ข. ภายใน วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
อนึ่ง สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒.๑ และ
ข้อ ๒.๒ โดยไม่คานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่นามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ตรงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ งของสถานศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หรื อ ไม่ ได้ รับ การรั บ รองจาก ก.พ. หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึ กษา สถาบั น ฯ จะถื อว่ าขาดคุณ สมบั ติ จากการเป็ น นั ก ศึ กษาและอาจพิ จารณา

๓
ดาเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษาโดยสถาบันจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ได้ชาระไว้แล้ว
สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะท าการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รโดยไม่ ค านึ งถึ งระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว่าขาดคุณ สมบัติ ในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของ
ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้ นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้วจะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
หมายเหตุ เอกสารถ่ายสาเนาให้ชัดเจนและเซ็นรับรองสาเนาทุกฉบับ
๓. หลั กฐานตามข้ อ ๒ มารายงานตั ว ที่ ก ลุ ม งานทะเบี ยนและประมวลผลการศึ ก ษา กองบริ ก าร
การศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๔ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. เพื่ อ รั บ รหั ส ผู้ ใช้ (USER NAME) และรหั ส ผ่ าน
(PASSWORD) ส าหรั บ Login เข้ าระบบเพื่ อ บั น ทึ ก ประวั ติ แ ละลงทะเบี ย นเข้ าเรี ย นทางอิ น เทอร์ เน็ ต ที่
URL : http://reg.nida.ac.th (ถ้าไม่สามารถมารับเอกสารในวันและเวลาดังกล่าวได้ ขอให้ส่งตัวแทนมารับ
เอกสารการขึ้นทะเบียนด้วย โดยต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะมาแสดงด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
อนึ่ง ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เพื่อมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ดาเนิน การจัดทาบัตรประจาตัวนั กศึกษา – บีเฟิร์ส สมาร์ท โดยธนาคารกาหนดวันรับบัตรประจาตัว
นักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ปฏิบั ติตามระเบี ย บเกี่ย วกับ การเปิ ดบั ญ ชีเงินฝากและระเบี ยบการใช้บั ตรบีเฟิ ร์ส สมาร์ท ของธนาคารทุ ก
ประการ
๔. นักศึกษา Login เข้าระบบเพื่อบันทึกประวัติส่วนตัวให้ ครบถ้วนเรียบร้อย และทาการลงทะเบียน
ตามรายวิช าที่ส ถาบั น ฯ ก าหนดให้ รวมถึงพิม พ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน ค่าลงทะเบี ยนเรียนจากระบบให้
เรียบร้อย โดยให้ทารายการได้ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ – วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๒๓.๕๙ น.
เท่านั้น มิฉะนั้นจะทาการลงทะเบียนไม่ได้ นักศึกษาต้องดาเนิน การลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง
เท่านั้น ห้ามให้สิทธิ์ผู้อื่นดาเนินการแทนหากมีข้อผิดพลาดถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา
๕. นักศึกษานาแบบฟอร์ม ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าลงทะเบียนตามข้อ ๔ (ห้ามใช้ใบนาฝากของ
ธนาคาร) ไปชาระด้วยเงินสดที่ธนาคารดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขา

๔
๖. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดังนี้
๖.๑ ค่าหน่วยกิต (๙ หน่วยกิตๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท)
๖.๒ ค่าหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
๖.๓ ค่าบารุงสถาบัน
๖.๔ ค่าใช้บริการเทคโนโลยี
๖.๕ ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)
๖.๖ ค่ากิจกรรมพิเศษ
๖.๗ ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๗๐๐
๖๐๐
๕,๐๐๐
๒๐
๗๐,๓๒๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษา
กฎหมาย (LW 4000) และค่ากิจกรรมพิเศษ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

นักศึกษาจะต้องชาระเงิน ระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ – วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
ในเวลาทาการของธนาคารเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
๗. หลังจากชาระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดชาระเงินส่วนที่ ๑ ไว้เป็น
หลักฐานการลงทะเบียน หลังจากนั้นระบบทะเบียนจะทาการปรับปรุงข้อมูลการชาระเงินของนักศึกษาและ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินแล้ว ๒ วันทาการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ http://reg.nida.ac.th
๘. เมื่อนักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑ – ๗ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้นการขึ้น/ลงทะเบียน
เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ ภาษาอั ง กฤษในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ส างาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันจึงกาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่น
สมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่าให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด
นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้า
ศึกษาในสถาบันนักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการ
สอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสาเร็จการศึกษา
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กาหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
๑. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น
๒. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น

๕
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึงคะแนนทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสารดาเนินการจัดสอบ
การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว้นลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในหลั ก สู ต รวิ ช าภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
การปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น ๕ อาคารบุญชนะ อัตถากร
เรียนวิชาเตรียมความพร้อม
วันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เปิดภาคการศึกษา
วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.
และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
(รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

