
 
 
 
 

ประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเขาเปนนกัศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคพเิศษ คณะนิตศิาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุนที่ ๑๖ 
ครั้งที่ ๓ ประจำปการศึกษา 2564  

------------------- 
           ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกำหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาคพิเศษ รุนที่ ๑๖ ครั้งที่ ๓ ประจำปการศึกษา 2564  นั้น 
   บัดน้ี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศ      
รายช่ือผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาสามัญ ดังตอไปน้ี 
 
สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
 ลำดับที่         รหัสประจำตัว                          ชื่อ – สกุล 

1 643107220005  นายวรันตพงษ   วงศประทุมมาลย 
2 643107220008  นายหิรัญกร   การหมั่น 
3 643107220009  นายสมจินต   ชาญกระบี่ 
4 643107220010  นายสุครีพ   มีนุน 
5 643107220011  นางสาวรุจิรา   ศรีแกว 
6 643107220012  นายเดชาวัต   โชติธนามงคล 
7 643107220013  นางสาวหทัยรัตน   แสงสุริยะ 

 
สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
 ลำดับที่         รหัสประจำตัว                          ชื่อ – สกุล 
  
 

1 643107220004  นางสาวมนัสนันท   ตุลยากรพิทักษ 
2 643107220006  นางสาวปพิชญา   พวงบุตร 
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สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 
 ลำดับที่         รหัสประจำตัว                          ชื่อ – สกุล 

1 643107220002  นางสาวอรุณี   สืบฤกษ 
2 643107220003  นางสาวพิชญาดา   ศรีทรัพยเจริญ 
๓ 643107220007  นายณัฐวุฒิ   ริศศร ี

สำหรับผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา จะตองปฏิบัตติามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
      1. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาของสถาบัน ถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันจะตอง
ดำเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
      2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม ภาคพิเศษ 
   (เอกสารถายสำเนาและลงนามรับรองทุกฉบับ)    

2.1 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณที่ระบุวันที่สำเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเทา จำนวน 2 ชุด 

2.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด  
2.3 สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชุด 
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด  
  (กรณีใชคำหนาช่ือเปนยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มสำเนาบัตรขาราชการพรอมคำสั่งแตงตั้งยศ
  จำนวน 2 ชุด) 
2.5 ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 

และแสดงวาเปนผูที่ไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอยางอ่ืน ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
สามารถขอไดจากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

2.6 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไมสวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และ
ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 

2.7 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ชุด (กรณีช่ือ-สกุลไมตรงกับ
หลักฐานการศึกษา) 

2.8 ในกรณีผูที่ทำงานแลวจะตองสงหลักฐานการไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอเต็มเวลาจาก 
ตนสังกัดดวย  

2.9 หลักฐานการจัดทำประกันสุขภาพ (เฉพาะผูผานการคัดเลือกที่เปนชาวตางชาติ) 
2.10 นักศึกษาตอง Download แบบฟอรมทำบัตรนักศึกษา ไดที ่

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาตองกรอกขอมูลให
ครบถวน พรอมลงลายมือช่ือผูขอทำบัตรนักศึกษา (โดยยงัไมตองกรอกรหัสนักศึกษา) 
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 (ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองสงเอกสารตามรายการดานบน (2.1 – 2.10) สงถึงสถาบันฯ
ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เทานั้น ตั้งแตบัดนี้ - วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
โดยสงถึงสถาบันตามที่อยู ดังนี้ 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
148 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240  
 

(ระบุเอกสารการขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษา คณะนิติศาสตร หลักสูตร นติิศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ) 
 

  สำหรบัผูสำเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง
ดังกลาวโดยตรงที่  

    Educational Service Division 
    National Institute of Development Administration 
    148 Serithai Road, Klong Chan, 
    Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 
    Fascimile : (662) 377-7477  

 
หมายเหตุ 1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา แลวพบวาไมถูกตอง      
ไมครบถวน และไมเปนไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ หรือผูผาน
การคัดเลือก ไมสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันที่กำหนดขางตนสถาบันจะถือวาการขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา ยังไมสมบูรณ และสถาบันอาจพิจารณา ถึงสภาพการเปนนักศึกษาเปนโมฆะและจะ 
ไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามขอ 2.1 
และ 2.2 โดยไมคำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิที่นำมาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาว ไมถูกตองตรง
กับขอเท็จจริงของสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษาและอาจพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
   3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครโดยไมคำนึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
วาขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครที่
ขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว      
จะถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
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 3. การยืนยนัสิทธิ์และการสงเอกสาร/การลงทะเบียนเปนนักศึกษา และชำระเงนิคาลงทะเบียน 

ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 
3.1 วันที่ ๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
 
 
 

ยืนยันสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียน  
เปนนักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาที่ 
เว็บไซต https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมให
ครบถวน 
หมายเหต ุ ผูผานการคัดเลือกจะตองทำการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น 
หากไมยืนยันสทิธิ์ตามประกาศผลการคัดเลอืกกำหนด 
จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา 

3.2 ตั้งแต 3 - 11 
สิงหาคม 2564 

สงเอกสารการขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหสถาบัน 

นักศึกษาสงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับ
นักศึกษาใหมภาคพเิศษใหสถาบัน  
(เอกสารตามขอ 2.) 

3.3 วนัที ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

สง e-mail  
แจงนักศึกษา 

สถาบันฯ จะสงคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหม ใหผูผานการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผูผานการ
คัดเลือกแจง โดยสามารถ Download File คูมือการใช
งานระบบบริการการศึกษา ไดที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
หมายเหตุ กรณุาตรวจสอบ E-Mail ของทานทั้งในสวน 
Inbox และ Junk Mail ในเวลา 16.00 น.  
หากตรวจสอบทั้งสองสวนแลวไมพบ E-mail จากทาง
สถาบันฯ กรุณาแจง ช่ือ - นามสกุล พรอมหลักสูตร 
ที่ทานผานการคัดเลือกไปที่ Varune.t@nida.ac.th  
โดยทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดสง E-mail  
แจงขอมูลการขึ้น/ลงทะเบียนออนไลนใหทานอีกครั้ง 
ในวันทำการถัดไป 
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ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 
3.4 ตั้งแต ๕ – ๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 
บันทึกขอมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/ 
ทำการ LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนทั้ง
รหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) 
เพื่อบันทึกประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนได 
จนถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ : นกัศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือวาสละสิทธ์ิ
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ปญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดตอกองบริการ
การศึกษา 
โทร. ๐-๒๗๒๗-๓๓๖๗ และ ๐๘-๒๗๘๒-๘๙๓๒ 
(วันและเวลาราชการ) 

 
3.5 

 
แจงกำหนดภายหลัง 

ชำระคาลงทะเบียน 
- คาบำรุงสถาบัน 
 
- คาธรรมเนียมการใช
บริการเทคโนโลยี 
 
- คาใชบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หองสมุด) 
 

นักศึกษาพิมพใบแจงยอดการชำระเงินและนำไป 
ชำระเงินตามวันที่กำหนด ไดที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
หมายเหต ุ
1. คาธรรมเนียมการชำระเงินใหเปนไปตามอัตราที่

แตละชองทางเรียกเก็บ 
2. ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำ

การของธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิส เทาน้ัน 
มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธ์ิ 

3. หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเก็บ
เอกสารการชำระเงินไวเปนหลักฐาน            
การลงทะเบียน  

4. ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงขอมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เวน
วันหยุดราชการ) 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนและ
การชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแลว 2 วันทำการ 
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4. เพื่อเปนการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม การชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปการศึกษา 2564 อันไดแก คาบำรุงสถาบัน คาบริการ
เทคโนโลยี คาใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุด) และคาหนวยกิตการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศสถาบัน
ที่เกี่ยวของ 

 

หมายเหตุ: เนื่องจากคณะนิติศาสตรอยูระหวางการเสนอสถาบันพิจารณาปรับลดคาหนวยกิตเพื่อเปน
การบรรเทาความเดือดรอนแกนักศึกษาเน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยสถาบันจะ
ประกาศคาลงทะเบียนใหนักศึกษาทราบตอไปในภายหลัง 

 ๑. สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาขางตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
๒. คาธรรมเนียมการชำระเงินใหเปนไปตามอัตราที่แตละชองทางเรียกเก็บ  
๓. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
๔.๑ หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลวใหนักศึกษาเก็บใบแจงยอดการชาระเงิน สวนที่ ๑ ไวเปน

หลักฐานการลงทะเบียน  
๔.๒ หลังจากชำระเงินแลวระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา                         

ในวันทำการถัดไป (เวนวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเขาไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได  
๔.๓ เมื่อนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนแลวถือวาเสร็จสิ้นการขึ้ น/ลงทะเบียน และสามารถ

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ต  
๔.๔ เม่ือไดลงทะเบียนเขาเรียนแลว นักศึกษาจะตองมาเรียนเต็มเวลา สถาบันจะไมอนุญาตให      

ลาพักการศึกษา หรือเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔)  
๔.๕ ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษาไมเกิน ๕ ป 

 
๕.เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  
๕.1. ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้  
       1. กรณีนักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ  
       ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ   
       IELTS ทั้งน้ี คะแนนผานเกณฑขั้นต่ำ ใหเปนไปตามที่แตละหลักสูตรกำหนด 
       2. กรณีนักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขา      
       ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ   
       IELTS มาแสดงกอนการขอสำเร็จการศึกษา  
๕.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังน้ี  
       1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น  
       (สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)  
       2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น  
       (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

                  หรือ International Education เทาน้ัน) 



 - ๗ - 
 

๖.การปฐมนิเทศ วันเสารที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
แจงสถานที่ใหทราบภายหลัง 

๗.เปดภาคการศึกษา วันเสารที่ ๑๔ สิงหาคม 2564 
หมายเหตุ: แจงวันเวลาและหองเรียนใหทราบในวันปฐมนิเทศ 

 ๘. การลงชื่อเขาเรียน  
  8.1 กรณีเรียนในช้ันเรียน ใหนักศึกษาตองลงช่ือเขาเรียนผานเคร่ืองลงทะเบียนภายในช้ัน
เรียน 
  8.2 กรณีเรียนออนไลน อาจารยผูสอนจะตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษา โดยมีขอมูล
จราจรทางอิเล็กทรอนิกสในโปรแกรม MS Teams 

9. ติดตอสอบถาม 
๙.๑ กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท ๐-๒๗๒๗-๓๓๖๗  

กองบริการการศึกษา ช้ัน ๔ อาคารนราธิปพงศประพันธ  
๙.๒ กลุมงานการศึกษา คณะนิติศาสตร อาคารบุญชนะ อัตถากร ช้ัน ๕ 

โทรศัพท 0-2727-3658 หรือ ๐๘-๘๐๒๒-๖๗๘๙ 
เว็บไซต http://law.nida.ac.th/ 
line @llmlawnida 
Facebook LawNIDA 

๑๐. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
  สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือก

และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอำนาจของ
สถาบัน ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
ประกาศ ณ วันที่           สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓


