
 

 

 

 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตร 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ และได้เปิดให้นักศึกษาสมัครสอบไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ดำเนินการตรวจสอบการลงทะเบียน
สอบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบของผู้เข้าสอบ ดังต่อไปนี้ 

สาขากฎหมายเอกชน-กฎหมายธุรกิจ 
ลำดับ 

ที ่
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
กำหนดการสอบ/ห้องสอบ 

สอบข้อเขียน 
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔ 

สอบปากเปล่า 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๑ ๖๔๑๑๙๓๑๐๐๑ 
นายภัทรพงษ์พันธ์   
สิงห์คำหาญ 

ห้องสอบคุณสมบัติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ห้องสอบสาขาเอกชน –
ธุรกิจ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) 

สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 

ลำดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
กำหนดการสอบ/ห้องสอบ 

สอบข้อเขียน 
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔ 

สอบปากเปล่า 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๑ ๖๔๑๑๙๓๑๐๐๕ นางสาวจณัญญา  ไผทฉันท์ 
ห้องสอบคุณสมบัติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ห้องสอบสาขาระหว่าง
ประเทศ(เวลา ๑๐.๐๐ น.) 

สาขากฎหมายอาญา 

ลำดับ 
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
กำหนดการสอบ/ห้องสอบ 

สอบข้อเขียน 
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔ 

สอบปากเปล่า 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๑ ๖๓๒๑๙๓๑๐๐๒ นางสาวสุรัสวดี แสนสุข 
ห้องสอบคุณสมบัติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ห้องสอบสาขาอาญา
(เวลา ๑๖.๓๐ น.) 

๒ ๖๔๑๑๙๓๑๐๐๗ นางสาวนาถวดี  ฟักคง 
ห้องสอบคุณสมบัติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ห้องสอบสาขามหาชน 
(เวลา ๑๖.๕๐ น.) 

 

สาขา... 

๙๘/๒๕๖๔



-๒- 
สาขากฎหมายมหาชน 

ลำดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
กำหนดการสอบ/ห้องสอบ 

สอบข้อเขียน 
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔ 

สอบปากเปล่า 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๑ ๖๓๑๑๙๓๑๐๑๐ นางสาวกชพร มุสิกบุญเลิศ - 
ห้องสอบสาขามหาชน 

(เวลา ๑๗.๑๕ น.) 

๒ ๖๔๑๑๙๓๑๐๐๓ นายพรพล  เทศทอง 
ห้องสอบคุณสมบัติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ห้องสอบสาขามหาชน 
(เวลา ๑๗.๓๕ น.) 

๓ ๖๔๑๑๙๓๑๐๐๔ นายนพดล  สัมทับ 
ห้องสอบคุณสมบัติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ห้องสอบสาขามหาชน 
(เวลา ๑๘.๐๕ น.) 

ข้อ ๑   การสอบคุณสมบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีการแบ่งหมวดวิชาดังนี้ 

หมวดที่ ๑ หมวดวิชาหลัก (๑๐๐ คะแนน) หมวดที่ว่าด้วยการประเมินทักษะและความสามารถใน 
ด้านการวิเคราะห์ 

หมวดที่ ๒ หมวดวิชาวิจัยและหมวดวิทยานิพนธ์ (๑๐๐ คะแนน) หมวดที่ว่าด้วยการประเมิน
ทักษะและความสามารถในด้านการวิจัย 

ข้อ ๒   ผู้สอบคุณสมบัติผ่านต้องเป็นผู้สอบผ่านในทุกหมวด โดยแต่ละหมวดต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า B  
(ร้อยละ ๗๕) จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านในหมวดนั้น หากผู้เข้าสอบคุณสมบัติสอบหมวดใดหมวดหนึ่งไม่ผ่าน 
สามารถลงทะเบียนสอบคุณสมบัติในครั้งต่อไปในหมวดที่ไม่ผ่านได้ 

ข้อ ๓  รายละเอียดของการสอบคุณสมบัติของแต่ละหมวด มีดังนี้ 

หมวดที่ ๑ กำหนดสอบวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นการสอบ
ข้อเขียน ๑ ข้อ ในลักษณะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แบบบูรณาการองค์ความรู้และอนุญาตให้ค้นคว้าเอกสาร
ประกอบได้ โดยให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบพร้อมกันผ่านระบบ ZOOM ในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง
ลิงก์ให้นักศึกษาทางอีเมล @stu.nida.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

คำชี้แจงในการส่งคำตอบ 

๑. ให้ใช้วิธีการพิมพ์ (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด ๑๖) หรือเขียนตอบด้วยลายมือ บนกระดาษ A4  

๒. บันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF (รวมเป็นไฟล์เดียวเท่านั้น) โดยตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่ง เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่จะส่งกรรมการสอบตามท่ีนักศึกษาได้ส่งไฟล์แนบ โดยไม่ดูเนื้อหาด้านใน 

๓. ให้กำหนดชื่อไฟล์แนบเป็น รหัสนักศึกษา เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในกระดาษคำตอบ 

๔. ส่งคำตอบทางอีเมล lld.gsl@nida.ac.th โดยใช้อีเมล @stu.ac.th ส่งคำตอบ 

๕. กำหนดชื่อเรื่อง “ข้อสอบQE หมวดวิชาหลัก” 

๖. ส่งคำตอบได้... 

mailto:lld.gsl@nida.ac.th


-๓- 
๗. ส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะถือเมลที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้าสอบต้อง

ตรวจสอบเมล์และไฟล์แนบอย่างรอบคอบ 

๘. ส่งอีเมลในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เท่านั้น และส่งภายในเวลา ๑๒.๑๐ น.  

๙. เจ้าหน้าที่จะตอบเมลยืนยันการส่งข้อสอบภายในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ 
น. ทั้งนี้หากไม่ได้รับการตอบกลับภายในเวลาดังกล่าว ให้บันทึกภาพหน้าจอการส่ง โดยแจ้งมาที่ line Official : 
@lldLawNIDA เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบให้อีกครั้ง 

หมวดที่ ๒ กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ตามกำหนดของสาขา เป็นการ
ทดสอบแบบ Oral Examination  

ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบผ่านระบบ ZOOM ตามกำหนดเวลาของแต่ละสาขา และเข้าก่อนห้องรอเวลา
ที่กำหนดไว้ ๕ นาที เมื่อถึงเวลาตามลำดับ เจ้าหน้าที่จะอนุญาตเข้าห้องสอบ 

สำหรับเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาจะต้องส่งหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย บทที ่ ๑ บทนำ,บทที ่ ๒,เค้าโครงงานวิจัย (สารบัญ)  
และบรรณานุกรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบ  

๒. ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. เท่านั้น 

๓. บันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF และกำหนดชื่อไฟล์ รหัสนักศึกษา (สาขา)  

๔. ส่งไฟล์ทางอีเมล lld.gsl@nida.ac.th โดยกำหนดชื่อเรื่อง “หัวข้อและเค้าโครงเพื่อสอบ QE 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔” โดยใช้อีเมล @stu.ac.th ในการส่งไฟล์ 

เจ้าหน้าที่จะตอบอีเมลยืนยันการส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา 
๑๖.๐๐ น. 

    ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้และคำชี้แจงในการสอบโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่เข้า
สอบตามกำหนดเวลา ให้ถือว่าขาดสอบ อนึ่ง หากผู้เข้าสอบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือส่งข้อสอบเมื่อพ้น
กำหนดเวลา กรรมการสอบมีดุลพินิจในการไม่ตรวจข้อสอบ และถือว่าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการ
สอบ 

 
ประกาศ ณ วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒๒


