- สำเนำ ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 5
-----------------------

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การกากับดูแลของ
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ได้ดาเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) นั้น
บัดนี้ ได้ทาการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รอบที่ 5 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 5 จานวน 4 ราย ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ - สกุล
ปวีณ์ธิดา
สุธิดา
ธาราสุมติ ์
ศิริรัตน์

ผ่อนจัตุรสั
เพ็ชรภูมิ
สุฤทธิ์
ศิริจันทร์โท

ทัง้ นี้ขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกดาเนินการดังนี้
1. ให้ชาระเงินค่าลงทะเบียน โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 สาหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 302 ชั่วโมง (รวมภาค
ปฎิบัติ) จานวน 65,000.- บาท ให้ชาระตามกาหนดการดังนี้
กาหนดการชาระเงินรูปแบบที่ 1
วันชาระเงินงวดที่ 2 (จานวน)
30 สิงหาคม – 30 กันยายน 64
(20,000 บาท)

วันชาระเงินงวดที่ 1 (จานวน)
วันชาระเงินงวดที่ 3 (จานวน)
บัดนี้ – 30 สิงหาคม 64
30 กันยายน – 30 ตุลาคม 64
(25,000 บาท)
(20,000 บาท)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 เมื่อเข้าอบรมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทัง้ หมดของหลักสูตร
2. ประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตาม
มาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง เมื่อผ่านการวัดผลประกอบด้วย ข้อสอบอัตนัย 5 หมวดวิชา และสอบภาคปฏิบัติ 4
หัวข้อ

/รูปแบบที่ 2...

(2)
รูปแบบที่ 2 สาหรับหลักสูตรวุฒิบัตร ค่าลงทะเบียนภาคบรรยาย 278 ชั่วโมง จานวน 50,000.- บาท
กาหนดการชาระเงินรูปแบบที่ 2
ให้ชาระค่าลงทะเบียนจานวน 50,000 บาท บัดนี้ – 30 สิงหาคม 64
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 เมื่อเข้าอบรมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตร
2. สิทธิพิเศษในการลงทะเบียนภาคปฎิบัติ (Workskop) 24 ชั่วโมง
ปฎิ บั ติ (Workshop) 24 ชั่ วโมง (การอบรมต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ ผู้ ล งทะเบี ย นรู ป แบบที่ 2) ค่ า ลงทะเบี ย นจ านวน
20,000 บาท (ไม่บังคับ) ให้ชาระตามกาหนดดังนี้
กาหนดการชาระเงิน
วันชาระเงินงวดที่ 1 (จานวน)
วันชาระเงินงวดที่ 2 (จานวน)
30 สิงหาคม – 30 กันยายน 64
30 กันยายน – 30 ตุลาคม 64
(10,000 บาท)
(10,000 บาท)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สิทธิในการเข้าสอบวัดความรู้ภาคบรรยายของหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2. ประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผูผ้ ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่
ก.ศป. รับรอง เมื่อผ่านการวัดผลประกอบด้วย ข้อสอบอัตนัย 5 หมวดวิชา และสอบภาคปฏิบัติ 4 หัวข้อ
1. เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการอบรมหลักสูตรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องฝ้ายคา ชั้น 1 สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถดูรายละเอียดกาหนดการอบรมตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
2. ส าหรั บ ผู้ ที่ ไม่ มี วุฒินิติศ าสตรบัณฑิต ที่ ล งทะเบี ย นทั้ ง 2 รู ป แบบ จะต้องลงทะเบียนอบรมกฎหมายเบื้องต้น
30 ชั่วโมง โดยมีค่าลงทะเบียนจานวน 3,900 บาท อบรมในรูปแบบออนไลน์ (ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) ซึ่งกาหนดการ
และช่องทางการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ใบแจ้งการชาระค่าลงทะเบียน
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนของผู้ชาระเงิน

ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
เลขที่ประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่ออาคาร/สานักงาน
เลขที่
หมู่ที่
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์
Line ID
มีความประสงค์จะชาระเงินค่ าลงทะเบียนอบรมโครงการอบรมหลักสู ตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจ ารณาคดี
ปกครอง (รุ่นที่ 3) ตามรายการดังนี้
 รูปแบบที่ 1 สาหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.
 ชาระทั้งจานวน 65,000.- บาท
 แบ่งจ่ายชาระ 3 งวด โดย
งวดที่ 1 จานวน 25,000 บาท
งวดที่ 2 จานวน 20,000 บาท
งวดที่ 3 จานวน 20,000 บาท
 รูปแบบที่ 2 สาหรับหลักสูตรวุฒิบัตร จานวน 50,000.- บาท
และมีความประสงค์ลงทะเบียน  ภาคปฎิบัติ (Workshop) (ไม่บังคับ)
โดย
 ชาระทั้งจานวน 20,000.- บาท
 แบ่งจ่ายชาระ 2 งวด โดย
งวดที่ 1 จานวน 10,000 บาท
งวดที่ 2 จานวน 10,000 บาท
วิธีชาระเงิน
 ชาระเป็นเงินสด ณ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ช าระโดยโอนเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น เข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ธนาคารยู โ อบี สาขา เชี ย งใหม่ - ห้ ว ยแก้ ว
ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 906 – 172218 - 8 ทั้งนี้ท่านสามารถแนบหลักฐานการชาระ
เงินมาทาง lawcmu.training@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนของเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่า (ชื่อ - นามสกุล).......................................................................
ได้ชาระเงินงวดที่
จานวน
บาท โดย  เงินสด  โอนเงินผ่านบัญชี 906 – 172218 - 8
ตามหลักฐาน  ใบเสร็จเลขที่............................(กรณีเงินสด)  เอกสารอ้างอิง.......................................(กรณีโอน)
เมื่อวันที่................................................
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่
วันที่

ส่วนของผู้ชาระเงิน

