
ประกาศคณะนิติศาสตร ์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองช้ันสูง รุ่นที่ ๖ รอบที่ ๒ 
______________________________ 

ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๖ รอบท่ี ๒ 

บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

      ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว    ชื่อ - สกุล 

๑   ๖๕๖๒๐๐๑ นายดุลย์วัตร  นิรมล 
๒   ๖๕๖๒๐๐๒ นายธรรมรงค์  ศรีทอง 
๓   ๖๕๖๒๐๐๓ นายฐปณวัชร์  สระสม 
๔   ๖๕๖๒๐๐๔ นางสาวรัตนวรรณ  แหวนเงิน 
๕   ๖๕๖๒๐๐๕ นางสาวเจตสุภา  ตันติพิษณุ 
๖   ๖๕๖๒๐๐๘ นายพิมมนต์  อรัญพูล 
๗   ๖๕๖๒๐๐๙ นางสาวจริยา  สุมิตนันท์ 
๘   ๖๕๖๒๐๑๐ นายปิยชาติ  สุทธินาค 
๙   ๖๕๖๒๐๑๑ นายธีระศักดิ์  เชี่ยวเวทย์ 
๑๐   ๖๕๖๒๐๑๒ นายนที  ดิษฐบรรจง 
๑๑   ๖๕๖๒๐๑๓ นายสิทธิพร  สังข์จันทร์ 
๑๒   ๖๕๖๒๐๑๔ นายสุริเยนทร์  จรรย์โกมล 
๑๓   ๖๕๖๒๐๑๕ พันต ารวจเอก จิรโรจน์  โรจนภ์านุพัชร์ 
๑๔   ๖๕๖๒๐๑๖ นายสันติ  นรัจฉริยางกูร 
๑๕   ๖๕๖๒๐๑๗ พันต ารวจตรี ศดิศธรณ์  ตรีรัตนวงศ์ 

๖๓/๒๕๖๕



๒

      ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว    ชื่อ - สกุล 

๑๖   ๖๕๖๒๐๑๘ นายศักดา  ศรีภูมี 
๑๗   ๖๕๖๒๐๑๙ นายนินนาท  บุญยะเดช 
๑๘   ๖๕๖๒๐๒๐ นายชนินทร์  ทิพปภาสมิทธิ์ 
๑๙   ๖๕๖๒๐๒๑ พันต ารวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ 
๒๐   ๖๕๖๒๐๒๒ นายนพรินท์  สุบินรัตน์ 
๒๑   ๖๕๖๒๐๒๓ นายกิตติเกษม  ช านิไกร 
๒๒   ๖๕๖๒๐๒๔ นางสาวกิตติยา  โสภณโภไคย 
๒๓   ๖๕๖๒๐๒๕ ร้อยต ารวจเอกวิรุฬห์  กุศลชู 

หมายเหตุ ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ต้องเข้า
รับการอบรมเพ่ิมเติม (หมวดเสริมพ้ืนฐาน) ก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จ านวน ๓๐ ชั่วโมง  

ก าหนดวันปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

อบรมหมวดเสริมพื้นฐาน วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เปิดเรียนภาคต้น วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เปิดเรียนภาคเปลาย วันเสารท์ี่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 

ก าหนดช าระค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่      มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕   

 (รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร) 
        คณบดีคณะนิติศาสตร์

๒๓



ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชัน้สูง รุน่ที่ 6 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 69,000 บาท ดังนี ้

บุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ,  

ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน/บุคลากรนิด้า (ส่วนลด 4,000 บาท) 
ภาคต้น ภาคต้น 35,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได ้2 งวด)

   - งวดที่หน่ึง 20,000 บาท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
   - งวดที่สอง 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 สงิหาคม 2565

ภาคต้นลดเหลือ 33,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด) 
   - งวดที่หน่ึง 20,000 บาท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
   - งวดที่สอง 13,000 บาท ภายในวันที่ 15 สงิหาคม 2565 

ภาคปลาย ภาคปลาย 34,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได ้2 งวด)
   - งวดที่หน่ึง 20,000 บาท ภายในวันที ่20 มกราคม 2566
   - งวดที่สอง 14,000 บาท ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคปลายลดเหลือ 32,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด) 
   - งวดที่หน่ึง 20,000 บาท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 
   - งวดที่สอง 12,000 บาท ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

ช าระ
ค่าลงทะเบียน 

ผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ชื่อบัญชี “สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ ส านักสิริพฒันา” เลขที่ 944–0-23397–2 

หมายเหตุ     * ส่งหลักฐานยืนยันการช าระค่าธรรมเนียมทางอีเมล nidaadminlaw@nida.ac.th 
     ** ผู้สมัครต้องตรวจสอบเลขบัญชีกับภาคการศึกษาก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม ทุกครั้ง เนื่องจาก หากโอนผิดเลขบัญชี 

  จะส่งผลต่อการคืนเงิน และการออกใบเสร็จล่าช้า 




