
 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ 

ครั้งที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
------------------------------------------ 

  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ 

หมายเลข รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

แบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

๑   ๖๕๔๒๐๗๓๑๐๐๐๒ นางสาวมาตา สินค า 
 

 

  ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษหมวด
วิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิตให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรก ดังนี้ 

๑.  ภส ๔๐๐๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 
๒.  ภส ๖๐๐๐  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา  

ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์
จะต้องลงทะเบียน ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. ภส ๖๐๐๐ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 

๒. นด ๖๐๐๐ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์  
๓. นด ๖๐๐๑  กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง          
๔. นด ๘๑๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง ๑        

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้นจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชา
เสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต ๒ วิชา ตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ก าหนด และจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ เมื่อมี
ผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนน หรือ IELTS ๕.๐ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผล 

การสอบ... 
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 -๒- 
การสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนน หรือ IELTS ๖.๐ ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่เปิดภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด าเนินการ ดังนี้  

ข้อ ๑. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพเดิมก่อน 
จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และกรณีที่เคยเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และได้หมดสภาพการเป็น
นักศึกษา หากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมีสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ 

ข้อ ๒. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่ เอกสารถ่ายส าเนาและลงนามรับรองทุก
ฉบับ ดังนี้ 

   ๒.๑  ส าเนาปริญญาบัตร ปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน ๒ ชุด   

   ๒.๒  ส าเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๒ ชุด   

   ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 

   ๒.๔  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๒ ชุด (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศทหาร/ต ารวจ 
เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ พร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศ จ านวน ๒ ชุด) 

   ๒.๕  ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
สามารถขอได้จากโรงพยาบาลและคลินิกท่ัวไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน จ านวน ๑ ชุด 

   ๒.๖  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (เท่านั้น) จ านวน ๓ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  
แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบของนักศึกษาทุกสถาบัน) 

   ๒.๗  หลักฐานการเปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๒ ชุด 

   ๒.๘  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณชีื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่ส าเร็จการศึกษา) จ านวน ๒ ชุด 

   ๒ .๙   นั ก ศึ กษ าต้ อ ง  Download แบบฟอร์ มท า บั ต รนั ก ศึ กษ าที่ เ ว็ บ ไ ซต์  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา) 

   ๒.๑๐ แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม จ านวน ๒ ชุด 
นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มดังกล่าวจาก http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa 

 

 

ผู้ผ่านการ...  

http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa


 -๓- 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารรายการด้านบน (๒.๑ – ๒.๑๐) ส่งถึงสถาบันฯ  

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖  
โดยส่งถึงสถาบันฯ ตามท่ีอยู่ ดังนี้ 

   ส่วนทะเบียนและสถิติการศึกษา 

   กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   ๑๔๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

   กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 

  (ระบุเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 
 

กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ข.  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) 
     โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที ่

  Educational Service Division, 

  National Institute of Development Administration, 

  ๑๔๘ Serithai Road, Klong chan, 

  Bangkapi, Bangkok ๑๐๒๔๐ Thailand 

  Facsimile : (๖๖๒) ๓๗๗-๗๔๗๗ 

 หมายเหตุ ๑. สถาบันฯ อนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ ก. และ ข. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจท าให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

    ๒. ทางกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่าน
การคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ก าหนดข้างต้นสถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา ยังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

๓. สถาบัน... 
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    ๓. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒.๑ 
และ ๒.๒ โดยไม่ค านึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา  

  ๔. สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัค รที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือ
ว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

      ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารก าหนดวันรับบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุก
ประการ 

*เอกสารถ่ายส าเนาให้ชัดเจนและเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ 

ข้อ ๓. การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร/การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน  

 แจ้งใหทราบภายหลัง 

ข้อ ๔. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

นักศึกษาสามัญ แบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ มีดังนี้ 

(๑) ค่าบ ารุงการศึกษา                    ๔,๐๐๐  บาท 

(๒) ค่าลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐาน ๓ หน่วยกิต (ภส ๖๐๐๐)     ๒๔,๐๐๐  บาท 
(๓) ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๙ หน่วยกิต  

(นด ๖๐๐๐, นด ๖๐๐๑, นด ๘๑๐๐)      ๗๒,๐๐๐  บาท 

(๔) ค่าใช้บริการเทคโนโลยี                           ๑,๐๐๐  บาท 
(๕) ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)                       ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) ค่ากิจกรรมพิเศษ               ๗,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๐๐๐    บาท 
 

สถาบันฯ... 



 -๕- 
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ค่าใช้บริการเทคโนโลยี ค่าใช้บริการทรัพยากร

สารสนเทศ (ห้องสมุด) และค่ากิจกรรมพิเศษ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   

ข้อ ๕. หลังจากช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการช าระเงิน  
ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการช าระเงินของนักศึกษา และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินได้หลังจากช าระเงินแล้ว ๒ วันท าการ (เว้นวันหยุดราชการ) ผ่านทาง 
URL:http://reg.nida.ac.th 

ข้อ ๖. เมื่อนักศึกษาด าเนินตามขั้นตอน ๑. – ๔. เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้นการขึ้นทะเบียน/
ลงทะเบียน 

การปฐมนิเทศ แจ้งอีกครั้ง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

เปิดภาคการศึกษา แจ้งอีกครั้ง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) 

ข้อ ๗. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันจะท าการเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                ประกาศ ณ วันที่           มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 
 

                        (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)    

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ   

http://reg.nida.ac.th/
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