สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

THE INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION
/ - หมู่ที ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ , , , หรือ 0-2887-6801– ต่อ
โทรสาร -

แผนกทะเบียนนักศึกษา
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
รายชื อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ-กลุ่มหาวิทยาลัยภาคเอกชน-กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัย
ต่ างประเทศทีสามารถสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาของสํ านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบัณฑิตยสภาดังมีรายนามดังต่ อไปนี

กลุ่มมหาวิทยาลัยภาครัฐ

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

4. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
5. มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
8. มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สมัย /ภาค )
11. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (สมัย /ภาค )
12. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง (สมัย /ภาค )

13. มหาวิทยาลัยบูรพา(ภาคบัณฑิต)(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( ก.ย. )สมัย /ภาค )

(ภาคปกติ)(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( มิ.ย. )สมัย /ภาค )
14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ(เม.ย. )สมัย /ภาค )
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( ก.ค. )สมัย /ภาค )
16.มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์ (สมัย /ภาค ) (เดิมมหาวิทยาราชภัฏกาฬสิ นธุ)์
17.มหาวิทยาลัยนครพนม (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( พ.ค. )สมัย /ภาค )
18.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาคสมทบ) (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( พ.ย. ) (สมัย /ภาค )

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

THE INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION
/ - หมู่ที ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ , , , หรือ 0-2887-6801– ต่อ
โทรสาร -

กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน
1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
4. มหาวิทยาลัยสยาม

5. มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล
6. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7. มหาวิทยาลัยพายัพ
8. มหาวิทยาลัยเกริก
9. มหาวิทยาลัยอัสสั มชั ญ

10. มหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์ น
11. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
12. มหาวิทยาลัยราชธานี

13. มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
14. มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์
15. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
16. มหาวิทยาลัยรังสิ ต

17. มหาวิทยาลัยณิวฒ
ั นา (เดิม) หรื อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
18. มหาวิทยาลัยโยนก (เดิม) หรื อ มหาวิทยาลัยเนชั น
19.มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชี ย
20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
21. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
22. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

23. มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
24. มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชี ยงใหม่

25. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที (เม.ย.
และภาคสมทบ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( พ.ย. ) ( สมัย /ภาค )
26. มหาวิทยาลัยอีสาน /หรื อ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยบัณฑิตบริ หารธุ รกิจ
27. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี/หรื อ วิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

)สมัย /ภาค )

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

THE INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION
/ - หมู่ที ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ , , , หรือ 0-2887-6801– ต่อ
โทรสาร -

กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน
28. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสี เทิร์น/หรื อวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
29. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( มิ.ย.

)สมัย /ภาค )

30. มหาวิทยาลัยตาปี / หรื อ วิทยาลัยตาปี

31. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ / หรื อ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ( มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที
( มิ.ย.. ) สมัย /ภาค )
32. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่ น (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที /
33.มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที /

( ก.ค.
( ก.ค.

)สมัย /ภาค )
)สมัย /ภาค )

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

THE INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION
/ - หมู่ที ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ , , , หรือ 0-2887-6801– ต่อ
โทรสาร -

กลุ่มสถาบันราชภัฏ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี (สมัย /ภาค )

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช (สมัย /ภาค )
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สมัย /ภาค )
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที

( ส.ค.

)สมัย /ภาค )

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( ก.ย. )สมัย /ภาค )
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏชั ยภูมิ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( พ.ย. )สมัย /ภาค )
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( มิ.ย. )สมัย /ภาค )
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( มิ.ย. )สมัย /ภาค )

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ (เฉพาะภาคปกติและภาคพิเศษ) (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ
ครังที ( ส.ค. )สมัย /ภาค )

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ (เฉพาะภาค กศ.บป.และภาคพิเศษ) (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ
ครังที ( ส.ค. )สมัย /ภาค )
20. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี ษะเกษ(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( ธ.ค. )สมัย /ภาค )
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มี.ค. )สมัย /ภาค )

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มิ.ย. )สมัย /ภาค )
23.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มิ.ย. )สมัย /ภาค )
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( ส.ค. )สมัย /ภาค )
ศูนย์จ.ขอนแก่น (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที

( พ.ย. ) สมัย /ภาค

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มี.ค. )สมัย /ภาค )
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มี.ค. )สมัย /ภาค

27.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มี.ค. )สมัย /ภาค )

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

THE INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION
/ - หมู่ที ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ , , , หรือ 0-2887-6801– ต่อ
โทรสาร -

กลุ่มสถาบันราชภัฏ
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มี.ค. )สมัย /ภาค )
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มี.ค. )สมัย /ภาค )

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( พ..ค. )สมัย /ภาค )
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( ส.ค. )สมัย ภาค

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( ต.ค. )สมัย /ภาค )
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มี.ค. )สมัย /ภาค )

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯครังที ( ส.ค. )
สมัย /ภาค )
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( พ.ค. )สมัย /ภาค )
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที

( พ.ค. )สมัย /ภาค )

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( มีค. )สมัย /ภาค )
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ (รั บเพิมภาคพิเศษ)(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( ก.ค. )สมัย /ภาค )

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

THE INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION
/ - หมู่ที ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ , , , หรือ 0-2887-6801– ต่อ
โทรสาร -

กลุ่มสถาบันวิทยาลัย
1. วิทยาลัยศรี อสี าน (คณาสวัสดิ)
2. วิทยาลัยศรี โสภณ

3. วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
5. วิทยาลัยทองสุ ข

6. วิทยาลัยเซาธ์ อสี ท์ บางกอก
7. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. วิทยาลัยสั นตพล อุดรธานี
9. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซี ย

10.วิทยาลัยนครราชสี มา (สมัย /ภาค )
11. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาวิทยาเขตศรีษะเกษ (สมัย /ภาค )

12. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตระยอง(มติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครังที ( ก.ค. )สมัย /ภาค )
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