
“เฟิร์น” รัชฎาภรณ์ ศรีจันทร์โคตร ศิษย์เก่านิติฯ ม.อุบลฯ เผยเคล็ดลับ เรียนและสอบเนติบัณฑิต ผ่าน 4 ขาใน 1 ปี 

           อีกหนึ่งความส าเร็จของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีจนัทร์

โคตร หรือ น้องเฟิร์น  นิติศาสตรบัณฑิต คันชั่ง รุ่นที่ 12 ที่สามารถเรียนและสอบเนติบัณฑิตให้ได้ภายใน 1 ปี #เนติ

บัณฑิตไทยสมัยที่ 72เดินหน้าเป้าหมายสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา เผยเคล็ดลับสู่ความส าเร็จแบ่งปันประสบการณ์ ผ่าน

เฟสบุ๊คตนเองที่ชื่อ  Fern Ratchadapon Sjk  เผยข้อมูล ดังนี้ 

#รีวิวการเรียนและการเตรียมสอบเนติบัณฑิตให้ได้ภายใน 1 ปี #แบบพอผ่าน  🎉🎉 

✅เมื่อเราจบเนติบัณฑิตอย่างเป็นทางการแล้ว เราอยากจะแชร์ประสบการณ์การเรียนเนติฯ เพ่ือหวังว่าแนวทางของเรา

อาจเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่าน ที่สนใจศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต     

📌#ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะเรียนกี่ปี  ส าหรับเรา เราไปนั่งเรียนที่เนติเลย และค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพต่างๆมันสูง เรา

จึงต้องตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนแค่ 1 ปี และจะต้องจบ ไม่ว่าจะด้วยะแนนเท่ารั่ยก็ตาม 

#ค าถามท่ีเรามักเจอจากเพ่ือนบ่อยๆ 

📌#ต้องติวไหม คือเราต้องบอกเลยว่า เราไม่เคยลงติวกับติวเตอร์เลย และเราคิดว่าการติวแต่ละคอร์สมันต้องมีค่าใช้จ่าย

มาก  ส่วนข้อสอบนั้นเนติฯออกสอบไม่เกินค าบรรยายแน่นอน อ่านค าบรรยายในจบหลายๆรอบดีกว่าเนาะ  แต่ส าหรับ

คนที่มีทุนในการติว ก็แนะน าให้ลงติวก็ดีนะ เนื้อหาจะแคปลงมานิดหน่อย 

📌#อ่านหนังสือหนักไหม เราเป็นคนที่ซีเรียสมากกับการอ่านหนังสือ เราตั้งเป้าไว้ว่าต้องอ่านให้ได้วันละไม่ต่ ากว่า 8-10 

ชั่วโมง (ในวันที่ไม่ได้เข้าเรียน) 

ในส่วนวันที่เราเข้าเรียนนั้น จะต้องได้ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง แล้วแต่วัน สรุปคือเราอ่านหนังสือหนักมาก และชอบอ่านตอน

ดึก แต่เราก็มีผ่อนคลายกับเพ่ือนบ้าง เพื่อไม่ให้เคลียดจนเกินไป  

📌#จ าเป็นต้องเข้าเรียนไหม การเข้าเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก เราจะได้รู้เทคนิคบางอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดในห้องแต่

ไม่ได้มีในค าบรรยาย แต่ส าหรับเรา เราไม่ค่อยเข้าเรียน เราเลือกเข้าเรียนเฉพาะวิชาที่เรารู้สึกว่าเข้าเรียนแล้วเราเข้าใจ

แล้วกลับมาอ่านอีกนิดเดียว แต่ถ้าวิชาไหนเราไม่เข้าใจ ยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจ เราก็เลือกที่จะมานั่งอ่านเอาเองที่ห้องสมุดแล้ว

ค่อยๆท าความเข้าใจเอง  

เราคิดว่าหากเราเข้าเรียนในทุกๆวิชา มันท าให้เวลาอ่านหนังสือของเราน้อยลง เราเลยเลือกเข้าเรียนเป็นบางวิชา แลั้วนั่ง

อ่านหนังสือที่ห้องสมุด 

📌#เริ่มอ่านยังไง (ในแต่ละขาเราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปนะคะ) 



**เราเริ่มจากข้อสอบเก่า 10 ปีย้อนหลัง เราจะอ่านข้อสอบเก่าไปแต่ละข้อๆ แล้วจะสโคปมาตราและประเด็นที่เนติฯออก

บ่อยออกมาเป็นรายข้อเพ่ือเวลาเราไปอ่านค าบรรยายเราจะได้เน้นให้ตรงจุด ประกอบกับหนังสือ #สถิติติดดาว ดูควบคู่

กันไป และที่ส าคัญอีกอย่างคือ #บทบรรณาธิการเนติฯ 

**ในสมัยที่ 1/72  #ขาแพ่ง #ขาอาญา  เราซื้อหนังสือค าบรรยายของเนติฯ สมัยที่ 1/71 (สมัยก่อนหน้าเราปีหนึ่ง) มา

อ่านเพื่อที่จะอ่านได้ทันก่อนสอบ โดยไม่ต้องรออ่านค าบรรยายที่ออกมาสมัยปัจจุบันในทุกๆสัปดาห์ มันจะท าให้เราช้าใน

การอ่านไปมาก  ซึ่งเมื่อเราได้หนังสือรวมค าบรรยายมาแล้ว 16 เล่ม (ซึ่งมันรวมทุกวิชาไว้เลยในแต่ละเล่ม) เราจึงได้แยก

ออกมาเป็นรายวิชา ค่อยๆฉีกรวมกันไว้แต่ละวิชา เข้าเล่มเพ่ือความสะดวกในการอ่าน และดูค าบรรยายสมัยปัจจุบัน

ควบคู่ไปด้วยเพราะมันจะต่างกันแค่เพียงเพ่ิมเติมฎีกาใหม่ๆมา และอาจจะมีกฎหมายที่แก้ไขใหม่ด้วย ซึ่งเราก็ต้องดูให้

ครบ   

ในการอ่านเราเน้นอ่านให้จบไปทีละขา ทีละข้อ และท าสรุปไว้อ่านและทบทวนก่อนสอบ 

#อ่านให้จบไปทีละข้อ  แต่ละข้อเมื่ออ่านจบแล้วเราจะมาท าข้อสอบเก่าประมาณ 4-5 ข้อ ถ้าเราท าได้เราก็จะเริ่มอ่านข้อ

ต่อไปในขานั้น ซึ่งเราจะอ่านให้จบทั้งสองขาก่อนวันสอบประมาณ 3 อาทิตย์ เพื่อที่จะมีเวลาทวนและท่องมาตราและเพ่ือ

ฝึกท าข้อสอบเก่าอีกครั้ง และที่เราเน้นที่สุดคือมาตรา เราต้องท่องมันให้ได้กับปากเพ่ือใช้ในการเขียนตอบข้อสอบ และดู

ฎีกาส าคัญๆ 

**ในสมัยที่ 2/72 เราซื้อค าบรรยายในสมัยที่ 2/70 มาอ่าน และอ่านควบคู่ไปกับค าบรรยายสมัยปัจจุบัน โดยเราเริ่มอ่าน

ขาวิ.แพ่งก่อน อ่านไปทีละข้อ ท าข้อสอบเก่า และท าสรุปไว้เพ่ืออ่านก่อนสอบ ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พออ่านเราก็อ่าน ขา วิ.

อาญาต่อ ท าแบบเดียวกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนจบ 

แต่ทั้งนี้ในสมัยที่เราสอบภาค 2/72 ช่วงนั้นโควิดก าลังระบาด จึงท าให้ทางเนติฯเลื่อนสอบออกไปแบบไม่มีก าหนด  

จากนั้นเราก็หางานท า แล้วช่วงนั้นเราได้งานท าที่ พมจ.ชัยภูมิ แล้วเราก็วิ่งหาสอบส่วนราชการต่างๆ จนท าให้เราไม่ได้

แตะหรือทวน ค าบรรยายของเนติฯเลย 3 เดือน จนเนติฯประกาศวันสอบเราจึงตัดสินใจลาออกจากงานในช่วงสิ้นเดือน

กรกฎาคม เพ่ือมาทบทวนเนติที่เราสรุปไว้ ซึ่งเนติฯก าหนดวันสอบทั้ง 2 ขาในเดือนสิงหาคม ในการสอบเรามีเวลาอ่าน

ทบทวนแค่ขาละ 2 อาทิตย์ก่อนสอบ เราจึงเน้นอ่านสรุปของตัวเอง ท่องมาตราที่เราสโคปไว้และฝึกท าข้อสอบเก่าเยอะ

เท่าท่ีจะท าได้     

ทั้งนี้ข้อดีของการที่เราท าสรุปของเราไว้อ่านเอง คือ เราไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านใหม่ หรือทวนใหม่ทั้งหมด ซึ่งมันไม่ทันแน่ๆ 

เราจงจ าไว้ว่า 👉“ถ้าเราอยากอ่านหนังสือที่ดีที่สุด เราต้องเขียนมันขึ้นมาเอง” 

📌 #หนังสือที่อ่านในแต่ละขา 



#ขาแพ่ง (ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่า เป็นขาท่ีเยอะมากและเราอ่านไม่ทันจริงๆ ขาแพ่ง เราเขียนแค่  9 ข้อ เขียนไม่ครบ 

จึงท าให้บางวิชาเราอาจจะไม่ได้แนะน าหนังสือ) 

ข้อ 1 ทรัพย์-ที่ดิน   เราอ่านเฉพาะค าบรรยายของท่านอาจารย์พฤฒิพร เนติโพธิ์ ท่านอาจารย์สมจิตร์ ทองศรี และเข้า

เรียนเกือบทุกคาบ  

ข้อ 2-3  นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด     

นิติกรรม สัญญา :  ค าบรรยายของอาจารย์บวรศักดิ์  ทวิพัฒน์  และ อาจารย์ณัฐจักร  ปัทมสิงห์ ณ.อยุธยา และเข้าเรียน

เกือบทุกคาบ 

หนี้ : เราเน้นอ่านค าบรรยาย อาจารย์ ไพโรจน์  วายุภาพ  โดยเราไม่ค่อยเข้าเรียนและขานี้เราอ่านไม่ทัน จึงเน้นท่อง

มาตราหนักมาก  

ละเมิด : อ่านค าบรรยายอาจารย์ไสลเกษ  วัฒนพันธุ์   และเข้าเรียน 

ข้อ 4  ซื้อขาย  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 

ซื้อขาย : อ่านค าบรรยายอาจารย์วิษณุ  เครืองาม  อ่านเข้าใจดีนะแต่เราไม่เคยเข้าเรียนเลย  

เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ : อ่านชีทสรุปของ อาจารย์ฉันทวัธน์  วรทัต  ท่านอาจารย์แกสอนภาคค่ า ซึ่งเราไม่ได้ลงเรียนแต่เอกสาร

สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บเนติฯ     

(ข้อนี้เราอ่านแค่ผ่านๆ เราอ่านไม่ทันจึงเน้นท่องมาตราไปสอบ  เนื้อหาเราไม่แน่น) 

ข้อ 5  ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า  เราอ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์ปัญญา ถนอมรอด และเข้าเรียน 

ข้อ 6  ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน   ข้อนี้ข้อสอบที่เคยออกมาคือ ตั๋วเงิน เราจึงไม่อ่านตัวแทน กับ ประกันภัยเลย  อ่าน

เฉพาะค าบรรยายของอาจารย์ประทีบ  เฉลิมภัทรกุล ในส่วนของตั๋วเงินเท่านั้น และเราจะไม่ค่อยเข้าเรียนในวิชานี้  

ส่วนหนังสืออ่านเสริม เราเลือกอ่าน”ตั๋วเงิน”ของท่านอาจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์  ซึ่งท่านเป็นอาจารย์คณะติติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อาจารย์มหาวิทยาลัยเราเอง    

ข้อ 7 หุ่นส่วน บริษัท   ข้อนี้เราไม่ได้เขียนและเราไม่ได้อ่านเลย เราอ่านไม่ทัน จึงไม่ได้คะแนนในข้อนี้  (อย่าหาท าเด้อ) 

ข้อ 8 ครอบครัว มรดก   

ครอบครัว : อ่านค าบรรยายอาจารย์ประสพสุข บุญเดชพร้อมเข้าเรียนเกือบทุกคาบ 

มรดก  : อ่านค าบรรยายอาจารย์กีรติ  กาญจนรินทร์ และอาจารย์เมทินี  ชโลธร และเข้าเรียน 



ข้อ 9  การค้าระหว่างประเทศ  : อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์อรรถนิติ ดิษฐอ านาจ แต่วิชานี้เราไม่ค่อยเข้าเรียน 

จะเน้นอ่านและท้องมาตรา  แต่คาบสุดท้ายต้องเข้านะ เพราะอาจารย์จะทวนทุกสิ่งอย่างที่เรียนมาในวันนั้น 

ข้อ 10 ทรัพย์สินทางปัญญา  : เราไม่ได้อ่านค าบรรยายของเนติเลย เราอ่านเฉพาะชีทสรุปของ อาจารย์ประดิษฐ แป้น

ทอง อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งเราได้เรียนในปีที่ 4 อาจารย์ท าสรุปไว้และสอนการเขียนตอบ 

เราจึงใช้สรุปนั้นมาอ่านสอบและหัดเขียนตอบเนติ เพราในสรุปจะมีมาตราที่ใช้สอบเนติหลักๆที่อาจารย์ท่านสอนไว้แล้ว 

#ขาอาญา 

ข้อ 1 กฎหมายอาญา  มาตรา 1-58  และ 107-208  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์ผู้สอน และเน้นเข้าเรียน 

ข้อ 2-3 กฎหมายอาญา  มาตรา 59-106  อ่านค าบรรยายท่านอาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์  และเข้าเรียนในทุกๆคาบ  

ซึ่งการอ่านขาอาญาเราแนะน าให้อ่านของท่านอาจารย์เป็นคนแรก เพราะเป็นเนื้อหาในส่วนที่เราต้องรู้ก่อนและเราจะได้

อ่านส่วนอื่นเข้าใจยิ่งขึ้น 

ข้อ 4  กฎหมายอาญา  มาตรา 209-287  อ่านค าบรรยายของอาจารย์ สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ อาจารย์วีระวัฒน์  ปว

ราจารย์ และเข้าเรียนทุกคาบ 

ข้อ 5-6 กฎหมายอาญา มาตรา  288-366/4  อ่านเฉพาะค าบรรยายของท่านศาสตราจารย์พิเศษหม่อมหลวงไกรฤกษ์  

เกษมสัน  และเข้าเรียนทุกคาบ เพราะอาจารย์สอนสนุก ยกตัวอย่างชัดเจนมาก 

ข้อ 7 กฎหมายภาษีอากร  อ่านค าบรรยายของอาจารย์วิชัย จิตตาณิชย์ และอาจารย์ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  และเน้นเข้า

เรียน 

ข้อ 8 กฎหมายแรงงาน อ่ารค าบรรยาย อาจารย์เกษมสันต์  วิลาวรรณ   

ข้อ 9 กฎหมายปกครอง  อ่านหนังสือเตรียมสอบของ อัยการก้องวิทย์  เราเน้นอ่านเอง ไม่ค่อยได้เข้าเรียน 

ข้อ 10 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์อธิคม  อินทุภูติ    

#ขาวิธีพิจารณาความแพ่ง   

ข้อ 1-2  วิ.แพ่งภาค 1  อ่านสัมมนา วิ.แพ่ง ของอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์  และอ่านค าบรรยาย อาจารย์ศิริชัย ศิริ

กุล  อาจารย์อ านาจ พวงชมพู  และอาจารย์สมชัย ฑีฆาอุตมากร  แต่ทั้งนี้เราไม่ได้อ่านทั้งหมด เราเลือกอ่านเฉพาะใน

เรื่องท่ีเป็นประเด็นส าคัญและสามารถออกข้อสอบได้ ซึ่งเราได้ดูจากข้อสอบเก่าเป็นแนว 

ข้อ 3-4  วิ.แพ่งภาค 2  อ่านเฉพาะค าบรรยาย อาจารย์นพพร โพธิรังสิยากร  อาจารย์สมชาย  พงษธา  และอาจารย์ทอง

ธาร  เหลืองเรืองรอง  เน้นเข้าเรียน 



ข้อ 5 วิ.แพ่งภาค 3  อ่านเฉพาะค าบรรยาย อาจารย์อรรถนิติ  ดิษฐอ านาจ แต่เราอ่านฎีกาไม่ครบ เพราะค าบรรยายท่าน

จะมีกาเยอะมากเราเลือกอ่านเฉพาะฎีกาใหม่ และท่ีเป็นฎีกากลับหลักเทียบกัน 

ข้อ 6-7  วิ.แพ่งภาค 4   

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  : อ่านค าบรรยายอาจารย์สมชาย  จุลนิติ์   

บังคับคดี :  อ่านค าบรรยายอาจารย์ชัยยุทธ  ศรีจ านง และอาจารย์สมชาย  จุลนิติ์   

ข้อ 8 ล้มละลาย  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์กนก  จุลมนต์  

ข้อ 9 ฟื้นฟูกิจการ  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์วิชา มหาคุณ และอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว 

ข้อ 10 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์สราวุธ  เบญจกุล และอาจารย์อนันต์ ชุมวิสูตร 

#ขาวิธีพิจารณาความอาญา 

อ่านสัมมนาวิธีพิจารณาความอาญา ของอาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง  

ข้อ 1-3  วิ.อาญา ภาค 1-2  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์ธานิศ  เกศวพิทักษ์  และเน้นเข้าเรียน 

ข้อ 4  วิ.อาญา ภาค 3  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์ธานี สิงหนาท   และเข้าเรียนทุกคาบ 

ข้อ  5  วิ.อาญา ภาค 4  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์ธานี สิงหนาท   และหนังสืออ่านเสริม”ค าอธิบายประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2”  ของอาจารย์ธานิศ  เกศวพิทักษ์  เข้าเรียนทุกคาบ 

ข้อ 6  สิทธิมนุษยชน  ข้อสอบจะออกในส่วนของ จับ ค้น  เราเลือกอ่านหนังสือพร้อมสอบ ของอัยการก้องวิทย์  

ข้อ 7-8  พยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา  อ่านเฉพาะค าบรรยายของอาจารย์จรัญ  ภัคดีธนากุล  และหนังสืออ่าน

เสริม “ค าอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งปละคดีอาญา” ของอาจารย์ธานี สิงหนาท 

ข้อ 9 ว่าความ การถามพยาน และการจัดท าอกสารทางกฎหมาย   เราไม่ได้อ่านค าบรรยายและไม่ได้เข้าเรียนในวิชานี้ 

เนื่องจากว่าเราสอบตั๋วทนายควบคู่ไปด้วยกับการเรียนเนติ เราจึงอ่านหนังสือที่ใช้สอบตั๋วทนาย  “เตรียมสอบใบอนุญาต

ให้เป็นทนายความ” ของ ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์    

ข้อ 10 อังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  วิชานี้เป็นวิชาใหม่ เพิ่งจัดการสอนในสมัยที่ 72 และเป็นวิชาที่เราควรจะเก็บคะแนน

ตรงนี้ไว้   อาจารย์ผู้สอนจะมีอยู่ 4 ท่าน  แบบเป็นแต่ล่ะสาขาของกฎหมาย  ให้ท่องเฉพาะค าศัพท์และบทความท่ี

อาจารย์สอน ออกตามนั้นเลย 

#สอบปากเปล่า  



ซึ่งเราจบในภาคสอง ข้อสอบจะออกที่  ภาค 1  คือ ขาแพ่งและขาอาญา  เราดูจากสถิติการออกข้อสอบปากเปล่ามัน

น่าจะออกขาแพ่งเราเลยเน้นอ่านแพ่ง  (เราเกร็งข้อสอบแบบสุดๆ) อ่านขาอาญาแบบผ่านๆ   สุดท้ายข้อสอบออกขา

อาญา  แต่ดีที่อาจารย์ออกข้อสอบง่าย ข้อสอบส่วนใหญ่จะออกเรื่องหลักๆทั้งนั้น จึงท าให้ตอบได้กันทุกคน 

#ทั้งหมดท่ีเราแนะน ามานั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ที่แนะน ามานั้นมันคือแนวทางการเอาตัวรอดของเราเอง  

บางอย่างก็ไม่ควรท าตาม   ทุกคนอาจท าได้ดีกว่านี้ จงน าค าแนะน าเหล่านี้ในข้อที่เป็นข้อดีไปลองปรับกับการอ่านของ

ตนเอง ซึ่งอาจจะท าได้ดีกว่านี้  

#เราขอเป็นก าลังใจให้เพ่ือนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ก าลังเดินอยู่บนเส้นทางสายกฎหมายทุกท่าน คนเรามีบ้างที่ท้อ มีบ้างที่เหนื่อย 

แต่ถ้าเราไม่หยุดเดิน ไม่หยุดท า ไม่หยุดฝัน สักวันวันจะไปถึงเป้าหมายค่ะ ❤ 

***สุดท้ายนี้ หากข้อความข้างต้นบกพร่อง หรือมีค าที่ไม่สุภาพ ไม่สมควรก็ขออภัยด้วยนะคะ 🙏🙏 

#เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 72 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว 


