
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
เรือ่ง  เลือ่นกำหนดการขึน้ทะเบียนนกัศึกษา หลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ  

ภาคพิเศษ รุน่ที ่๑๘ ครัง้ที ่๑ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------- 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ซึ่งจะใช้บังคับในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึง
ขอเลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ที่ต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศสถาบัน 
โดยให้ใช้กำหนดการขึ้นทะเบียนดังนี้ 

 ๓. การยนืยนัสิทธิแ์ละการส่งเอกสาร/การลงทะเบยีนเปน็นกัศึกษา และชำระเงนิคา่ลงทะเบยีน 
ลำดับ วนั เดอืน ป ี กิจกรรม การดำเนนิการ 
๓.๑ วันที่ ๑๙ - ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๕ 
ยืนยันสิทธิ์การ 
ขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ให้ครบถ้วน 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยัน
สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือก
เท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือก
กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

๓.๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ถึง ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

ส่งเอกสาร 
การข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษา 
ให้สถาบัน 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับ
นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษให้สถาบัน  
(เอกสารตามข้อ ๒.) 

๓.๓ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส่ง e-mail  
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันจะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านทาง E-mail ตามที่       
ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File  
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- ๒ - 

ลำดับ วนั เดอืน ป ี กิจกรรม การดำเนนิการ 
คู่ มื อ ก าร ใช้ งาน ระบ บ บ ริ ก ารก ารศึ กษ า ได้ ที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบ E-Mail ของท่านทั้งในส่วน 
Inbox และ Junk Mail ใน เวลา ๑๖ .๐๐ น . หาก
ตรวจสอบทั้งสองส่วนแล้วไม่พบ E-mail จากทาง
สถาบัน กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมหลักสูตร ที่
ท่านผ่านการคัดเลือกไปที่ varune.t@nida.ac.th โดย
ทางสถาบัน จะดำเนินการจัดส่ง E-mail แจ้งข้อมูล
การขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่านอีกครั้งในวันทำ
การถัดไป 

๓.๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษา
ใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ ทำการ 
LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัส
ผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพ่ือ
บันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้ 
จนถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน และหากมี
ปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา 
โทร. ๐-๒๗๒๗-๓๓๖๗ และ ๐๘-๒๗๘๒-๘๙๓๒ 
(วันและเวลาราชการ) 

๓.๕ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ชำระค่าลงทะเบียน 
- ค่าบำรุงสถาบัน 
 
- ค่าธรรมเนียม 
  การใช้บริการ 
  เทคโนโลย ี
 
- ค่าใช้บริการ 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  (ห้องสมุด) 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและนำไปชำระเงิน 
ตามวันที่กำหนด ได้ที่ 
๑. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
๒. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
๔. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
หมายเหตุ 
๑. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละ 

ช่องทางเรียกเก็บ 
๒. ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการ

ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น 



 
 

- ๓ - 

ลำดับ วนั เดอืน ป ี กิจกรรม การดำเนนิการ 
 จะถือว่าสละสิทธิ์ 

๓. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ
เอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน  

๔. ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ) 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและ
การชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว ๒ วันทำการ 

  ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง    
ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน   
บริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่           พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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