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ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ และรายละเอียดการสอบประมวลความรู้  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
ตามที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน 

สอบประมวลความรู้ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ - ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียน
สอบประมวลความรู้ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ แล้ว และเพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
เทียบเท่าการสอบในที่ตั้ง และเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้มีการเตรียมความพร้อมและศึกษากระบวนการสอบก่อน
กำหนดการสอบในระบบออนไลน์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวล
ความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และกำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ ดังนี้ 

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ แยกตามสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล หมวดวิชาที่สอบ 

๑ ๖๑๒๑๙๒๑๐๐๔ นายแสงชัย แสวงกชกร หมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒ 
๒ ๖๒๑๑๙๒๑๐๑๐ นางสาวชนัญชิดา ตรงจิตร หมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒ 
๓ ๖๒๑๑๙๒๑๐๑๗ นายโอฬาร จรุงธรรมโชติ หมวดที่ ๒ 
๔ ๖๒๑๑๙๒๑๐๒๕ นายกฤษธัช พงษ์อัคคศิรา หมวดที่ ๒ 
๕ ๖๒๑๑๙๒๑๐๔๒ นายพงศกร ชาติชยวงษ์ หมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒ 
๖ ๖๒๑๑๙๑๑๐๔๘ นายภิวัฒน์ รัตนวรรณ ี หมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒ 
๗ ๖๒๑๑๙๒๑๐๕๗ นายเตชินท์ ปรางค์อ่อน หมวดที่ ๒ 
๘ ๖๒๑๑๙๒๑๐๕๙ นายสุเมธ สุขสะอาด หมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒ 

๑.๒ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล หมวดวิชาที่สอบ 

๑ ๕๙๑๑๙๑๑๐๑๖ นายประสพสุข มิลำเอียง หมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒ 

๑.๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล หมวดวิชาที่สอบ 

๑ ๖๒๑๑๙๒๑๐๐๑ นางสาวกฤตวัลณณ์ กาญจนินพุฒิพงษ์ หมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒ 

๒. การสอบประมวลความรู้... 
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๒. การสอบประมวลความรู้ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๔ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ ๑ หมวดวิชาหลัก (๑๐๐ คะแนน) สอบเวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  การสอบข้อเขียน (Take Home Exam)  
              คะแนนรวม ๕๐ คะแนน สอบเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
 ส่วนที่ ๒  การสอบปากเปล่า (Oral Examination)  
             คะแนนรวม ๕๐ คะแนน สอบเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามลำดับการเข้าห้องสอบ 
หมวดที่ ๒ หมวดวิชาเอก (เข้าสอบตามสาขาวิชาเอก) (๑๐๐ คะแนน) สอบเวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  การสอบข้อเขียน (Take Home Exam)  
              คะแนนรวม ๕๐ คะแนน สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
 ส่วนที่ ๒  การสอบปากเปล่า (Oral Examination)  
             คะแนนรวม ๕๐ คะแนน สอบเวลา ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป ตามลำดับการเข้าห้องสอบ 

๓. กำหนดการสอบข้อเขียน (Take Home Exam)  
๓.๑  การสอบข้อเขียนหมวดวิชาหลัก (Take Home Exam) (๕๐ คะแนน) 
       กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       กำหนดเวลารับข้อสอบในห้องสอบในระบบ Ms Teams เวลา ๐๘.๐๐ น.  
       กำหนดเวลาส่งข้อสอบ เวลา ๐๙.๓๐ น. ทาง E-mail : llm.exam@nida.ac.th 
๓.๒  การสอบข้อเขียนหมวดวิชาเอก (Take Home Exam) (๕๐ คะแนน) 
       กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
       กำหนดเวลารับข้อสอบในห้องสอบในระบบ Ms Teams เวลา ๑๓.๐๐ น.  
       กำหนดเวลาส่งข้อสอบ เวลา ๑๔.๓๐ น. ทาง E-mail : llm.exam@nida.ac.th 

ในการสอบข้อเขียน ให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามคำชี้แจงในข้อสอบโดยเคร่งครัดและปฏิบัติดังนี้ 
๑. เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ ให้การสอบทุกขั้นตอนดำเนินการผ่านทาง  E-mail  

ของนักศึกษา โดยใช้เมล์ @stu.nida.ac.th เท่านั้น  
๒. ให้ใช้วิธีการเขียนตอบด้วยลายมือ บนกระดาษ A4 หรือกระดาษคำตอบของหลักสูตร 
๓. บันทึกไฟล์และส่งไฟล์ในรูปแบบการแนบไฟล์ PDF เท่านั้น (ห้ามใช้วิธีส่งทาง Drive) โดยให้ 

รวมกระดาษคำตอบทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว  
๔. ให้ส่งภายในกำหนดระยะเวลา โดยระยะเวลาในการสอบรวมการดำเนินการส่งเอกสารแล้ว 
๕. ให้ผู้เข้าสอบกำหนดชื่อไฟล์ ดังนี้ 

รหัสนักศึกษา (หมวดวิชาหลัก) เช่น 6022333344 (หมวดวิชาหลัก) 
รหัสนักศึกษา (หมวดวิชาเอก) เช่น 6022333344 (หมวดวิชาเอก)  

 

๖. ให้ส่งคำตอบ ... 
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๖. ให้ส่งคำตอบทาง E-mail llm.exam@nida.ac.th ตามกำหนดเวลาส่งข้อสอบเท่านั้น 
๗. ให้กำหนดชื่อเรื่อง E-mail ดังนี้ “ส่งข้อสอบประมวลความรู้ 5/2564”  
๘. ส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะถือ E-mail ที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น ดังนั้น ให้ผู้เข้า

สอบตรวจสอบ E-mail และไฟล์แนบให้ถูกต้องรอบคอบก่อนส่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะรวบรวมกระดาษคำตอบ 
ส่งกรรมการสอบโดยไม่ดูเนื้อหาด้านใน 

๙. เจ้าหน้าที ่จะตอบ E-mail ยืนยันการรับข้อสอบหลังจากสิ ้นสุดกำหนดส่ง ๓๐ นาที ทั ้งนี้  
หากไม่ได้ร ับการตอบกลับภายในเวลาดังกล่าว ให้บันทึกภาพหน้าจอ พร้อมแจ้งมาที ่ Line Official : 
LLMLawNIDA เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่ง  

๑๐. การดำเนินการไม่ถูกต้องตามคำชี้แจงในการสอบ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการส่งข้อสอบ  

๔. กำหนดการสอบปากเปล่า มีกำหนดการสอบและรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๑  การสอบปากเปล่าหมวดวิชาหลัก (Oral Examination) (๕๐ คะแนน) 
   กำหนดการสอบวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด

ในการเข้าระบบ และการสอบ ดังนี้ 

ลำดับ 

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 

กำหนดการสอบปากเปล่า 

เข้าระบบเพื่อ 

เตรียมความพร้อม 
เริ่มสอบ 

๑ ๕๙๑๑๙๑๑๐๑๖ นายประสพสุข มิลำเอียง เวลา ๐๙.๕๕ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒ ๖๒๑๑๙๒๑๐๐๑ นางสาวกฤตวัลณณ์ กาญจนินพุฒิพงษ์ เวลา ๑๐.๑๐ น. เวลา ๑๐.๑๕ น. 

๓ ๖๑๒๑๙๒๑๐๐๔ นายแสงชัย แสวงกชกร เวลา ๑๐.๒๕ น. เวลา ๑๐.๓๐ น. 

๔ ๖๒๑๑๙๒๑๐๑๐ นางสาวชนัญชิดา ตรงจิตร เวลา ๑๐.๔๐ น. เวลา ๑๐.๔๕ น. 

๕ ๖๒๑๑๙๒๑๐๔๒ นายพงศกร ชาติชยวงษ์ เวลา ๑๐.๕๕  น. เวลา ๑๑.๐๐ น. 

๖ ๖๒๑๑๙๑๑๐๔๘ นายภิวัฒน์ รัตนวรรณี เวลา ๑๑.๑๐ น. เวลา ๑๑.๑๕ น. 

๗ ๖๒๑๑๙๒๑๐๕๙ นายสุเมธ สุขสะอาด เวลา ๑๑.๒๕ น. เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

๔.๒  การสอบปากเปล่า (Oral Examination) ในหมวดวิชาเลือก (๕๐ คะแนน) 
       กำหนดการสอบวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป โดยแบ่งห้องสอบ

เป็น ๔ ห้อง แยกตามสาขาวิชาเอก ดังนี้  

ห้องสอบท่ี ๑ สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (เลือกทำกฎหมายแพ่งและพานิชย์) 
กำหนดการเข้าห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ จะประกาศให้ทราบในวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔  
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ห้องสอบท่ี ๒ สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (เลือกทำกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา) 
กำหนดการเข้าห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ จะประกาศให้ทราบในวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

ห้องสอบท่ี ๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

ลำดับ 
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
กำหนดการสอบปากเปล่า 

เข้าระบบเพื่อ 
เตรียมความพร้อม 

เริ่มสอบ 

๑ ๕๙๑๑๙๑๑๐๑๖ นายประสพสุข มิลำเอียง เวลา ๑๔.๕๕ น. เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ห้องสอบท่ี ๔ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

ลำดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
กำหนดการสอบปากเปล่า 

เข้าระบบเพื่อ 
เตรียมความพร้อม 

เริ่มสอบ 

๑ ๖๒๑๑๙๒๑๐๐๑ นางสาวกฤตวัลณณ์ กาญจนินพุฒิพงษ์ เวลา ๑๔.๕๕ น. เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 
ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบออนไลน์ในระบบ Ms Teams ทั้งสองส่วนข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 
๑. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ แทปแล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

อย่างเสถียร และสามารถดำเนินการสอบในระบบออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาการสอบ  
๒. นักศึกษาต้องเปิดกล้อง และเปิดไมค์ ตลอดระยะเวลาการสอบปากเปล่า และอยู่ในสถานที่  

ที่เหมาะสมกับการสอบ เงียบ ปราศจากการรบกวนจากภายนอก ตลอดระยะเวลาที่เข้าสอบ 
๓. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงในการสอบออนไลน์ในระบบ Ms Teams ที่จะได้แจ้งพร้อม

ข้อสอบโดยเคร่งครัด  
๔. ให้นักศึกษารับข้อสอบ ส่งข้อสอบ เข้าห้องสอบปากเปล่า ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น  

หากไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา กรรมการสอบมีดุลพินิจที ่จะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ หรือไม่ตรวจข้อสอบ 
ในส่วนดังกล่าว 

๕. ในระหว่างการสอบ หากมีข้อติดขัดในการเข้าระบบ หรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลต่อการสอบ ให้แจ้ง
มายังหลักสูตรทาง Line Official ทันทีท่ีทราบปัญหา ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นกับดุลพินิจของกรรมการสอบ 

๖. การสอบข้อเขียนนักศึกษาใช้วิธีการเขียนด้วยลายมือ และต้องส่งข้อสอบโดยรวมเป็นไฟล์ PDF  
เพียง ๑ ไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา (หมวดวิชา) เท่านั้น  

๗. ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิสอบทุกคนเข้าร่วมทดสอบการเข้าระบบ Ms Teams ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเข้าระบบออนไลน์ตามลิงค์ที่ได้แจ้งไปยังอีเมล์ของนักศึกษา 
(@stu.ac.th) และ Line Official  

อนึ่ง... 



-๕- 
 

อนึ่ง เกณฑ์การประเมินการสอบจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับการสอบในระบบปกติ โดยนักศึกษาต้อง  
ได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ำกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน สำหรับผู้ที ่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า B  
ให้สอบใหม่เฉพาะหมวดวิชาที่ได้คะแนนต่ำกว่า B 

 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
       คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์               

 
 


