
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

------------------------------------- 
 

  ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเห็นสมควรเปดรับสมัครผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงขอ

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้ 
 

๑. สาขาที่เปดรับสมัคร 

  คณะนิติศาสตรเปดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

เพ่ือศึกษาภาคนอกเวลาราชการใน ๘ สาขาวิชา ดังตอไปนี้ 

  ๑)  สาขากฎหมายเอกชน 

  ๒)  สาขากฎหมายอาญา 

  ๓)  สาขากฎหมายมหาชน 

  ๔)  สาขากฎหมายระหวางประเทศ 

  ๕)  สาขากฎหมายธุรกิจ 

  ๖)  สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ 

  ๗)  สาขากฎหมายภาษี 

  ๘)  สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๒. คุณสมบัติของผูสมัครเขาสอบคัดเลือก 

  ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ และตองมีคุณสมบัติทางการศึกษา ดังนี้ 

 ๒.๑ กรณีทัว่ไป 

  (๑) เปนผูไดรับปริญญาตรีสายนิติศาสตร จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยใหการรับรอง หรือผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีก็มีสิทธิสมัครสอบได แตตองสําเร็จ

ปริญญาตรี กอนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และ 

  (๒) ตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS โดยไมมีกําหนดคะแนนขั้นต่ํา 

แตผลการสอบภาษาอังกฤษดังกลาว จะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบขอเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบ

ภาษาอังกฤษดังกลาวตองไดมาไมเกิน ๒ ป นับถึงวันสมัคร  
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  (๓ ) สําหรับผู เขาศึกษาตางชาติตองเปนผู ไดรับปริญญาตรีสาย นิติศาสตร  จาก

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีผลการเรียนอยูในเกณฑดี สวนการสอบคัดเลือก

คณะดําเนินการโดยวิธีการพิเศษโดยไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่งเปนการสอบสัมภาษณใน

สาขาวิชานั้น 

 ๒.๒ กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ  

  (๑) เปนผูไดรับปริญญาตรีสายนิติศาสตร จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยใหการรับรอง และ 

  (๒) ตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS โดยไมมีกําหนดคะแนนขั้นต่ํา 

แตผลการสอบภาษาอังกฤษดังกลาว จะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบขอเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบ

ภาษาอังกฤษดังกลาวตองไดมาไมเกิน ๒ ป นับถึงวันสมัคร และ 

  (๓) ตองมีประสบการณการทํางานในหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาที่สมัครเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป (นับถึงวันที่สมัคร) และคํารับรองจากผูบังคับบัญชาวาผูสมัครได

ทํางานในตําแหนงนั้น และมีระยะเวลาการทํางานตามที่กําหนด กรณีผูสมัครประกอบวิชาชีพอิสระจะตอง

แสดงหลักฐานประกอบวิชาชีพอิสระ เชน หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน 

 ๒.๓ กรณีวิธีการพิเศษ 

  (๑) เปนผูไดรับปริญญาตรีสายนิติศาสตร จากสถาบันการศึกษาในประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยใหการรับรอง และ 

  (๒) ไดปริญญาระดับเกียรตินิยมและสําเร็จการศึกษาในอันดับ ๑ ถึง ๕ ของหลักสูตรที่

ผูสมัครจบการศึกษาในปการศึกษานั้นโดยไดรับการรับรองจากคณะหรือสถาบันการศึกษานั้น และ 

  (๓) ตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS โดยไมมีกําหนดคะแนนขั้นต่ํา 

แตผลการสอบภาษาอังกฤษดังกลาว จะเปนสวนหนึ่ งในการพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ ทั้งนี้  

ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกลาวตองไดมาไมเกิน ๒ ป นับถึงวันสมัคร 
  

๓. จํานวนที่รับ 

  คณะนิติศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาตาง ๆ ตาม

จํานวนดังตอไปนี้ 

  กรณทีั่วไป 

(คน) 

กรณสีงเสริมผูมี

ประสบการณ (คน) 

กรณวีิธีการพิเศษ 

(คน) 

๑) สาขากฎหมายเอกชน ๒๑ ๒ ๒ 

๒) สาขากฎหมายอาญา ๑๖ ๒ ๒ 

๓) สาขากฎหมายมหาชน ๑๙ ๓ ๓ 

๔) สาขากฎหมายระหวางประเทศ  ๑๙ ๓ ๓ 

๕) สาขากฎหมายธุรกิจ ๒๑ ๒ ๒ 

๖) สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ ๒๐ ๒ ๓ 



-๓- 

 

๗) สาขากฎหมายภาษี ๑๖ ๒ ๒ 

๘) สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๒๐ ๓ ๒ 

 

๔. วิธีการและระยะเวลาสมัครสอบ 

  ใหผูสมัครสอบสมัครทางอินเตอรเน็ตที่ www.law.tu.ac.th ผูสมัครสอบจะตองกรอก

แบบฟอรมการสมัครทางอินเตอรเน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๑ ระยะเวลาสมัครสอบและชําระเงิน 

  ๔.๑.๑ กรณีทั่วไป สมัครสอบและชําระเงินระหวางวันจันทรที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง

วันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ๔.๑.๒ กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ สมัครสอบและชําระเงินระหวางวันจันทรที่ ๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันจันทรที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

  ๔.๑.๓ กรณีวิธีการพิเศษ สมัครสอบและชําระเงินระหวางวันจันทรที่ ๖ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ถึงวันจันทรที ่๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 ๔.๒ อัตราคาสมัครสอบ 

  ๔.๒.๑ กรณีทั่วไป สมัครไดไมเกิน ๒ สาขา คาสมัครสอบทั้งกรณี ๑ สาขา และ ๒ สาขา 

๘๐๐ บาท  

  ๔.๒.๒ กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ สมัครไดสาขาเดียว คาสมัครสอบ ๘๐๐ บาท 

  ๔.๒.๓ กรณีวิธีการพิเศษ สมัครไดสาขาเดียว คาสมัครสอบ ๘๐๐ บาท 
 

๕. วิชาที่สอบ วันเวลาและสถานที่สอบ 

 ๕.๑ กรณีทั่วไป    

  ๕.๑.๑ การสอบขอเขียน  

   ก) วิชาที่สอบ ผูสมัครสอบทุกสาขาจะตองสอบวชิาขอเขียนวชิาทางกฎหมาย ๔ ขอ 

โดยมีคะแนนเต็มขอละ ๒๐ คะแนน ในวันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ในวิชา

ดังตอไปนี้ 

   ๑)  หลักกฎหมายแพงและพาณิชย 

   ๒)  หลักกฎหมายอาญา 

   ๓)  หลักกฎหมายมหาชน 

   ๔)  หลักกฎหมายระหวางประเทศ 

   ข) สถานที ่ 

   ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ป ก ติ  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร จ ะ จั ด ส อ บ ข อ เ ขี ย น ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยจะประกาศเลขที่ผังสอบที ่www.law.tu.ac.th ในภายหลัง 
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   ในกรณีที่คณะนิติศาสตรไมสามารถจัดสอบในสถานที่ได เพราะสถานการณการ

แพรระบาดของโรคไวรัส COVID-๑๙ หรือเพราะเหตุอ่ืน การสอบจะเปนการสอบในรูปแบบออนไลนโดยคณะ

นิติศาสตรจะสงขอสอบใหผูสมัครทางอีเมลที่ผูสมัครไดแจงไวตอนสมัคร และผูสมัครจะตองสงคําตอบเขา

ระบบ Google Forms ซึ่งระบุไวใตขอสอบใหเสร็จเรียบรอยภายในวันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 

๑๘.๐๐ น. คําตอบที่สงตามชองทางดังกลาวไมสําเร็จ หรือสําเร็จภายหลังเวลาดังกลาวจะไมไดรับการตรวจ  

   ค) ผลสอบภาษาอังกฤษ 

   ผูสมัครสอบตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS โดยคณะ

นิติศาสตรจะนําผลสอบภาษาอังกฤษมารวมเปนคะแนนเพ่ือพิจารณาผลการสอบขอเขียนตามอัตราสวน 

โดยคะแนนภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน วิชาขอเขียนทางกฎหมายแตละขอมีคะแนนเต็ม ๒๐ 

คะแนน รวมทั้งหมดเปน ๑๐๐ คะแนน 

  ๕.๑.๒ การสอบสัมภาษณ สําหรับผูสมัครที่สอบผานขอเขียนจะตองเขารับการสอบ

สัมภาษณเพ่ือทดสอบความรูพ้ืนฐานทางกฎหมาย และเพ่ือวัดคุณสมบัติตาง ๆ เชน ทัศนคติ ความตั้งใจ 

บุคลิกภาพ เปนตน โดยมีผลการสอบ คือ ผานหรือไมผาน ในวันอาทิตยที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

 ๕.๒ กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ  

  ๕.๒.๑ การสอบขอเขียน 

   ก) วิชาที่สอบ ผูสมัครสอบแตละสาขาจะตองเขาสอบขอเขียนวิชากฎหมาย 

ในสาขาที่ตนเองสมัคร ๑ ขอ โดยมีคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ใน วันอาทิตยที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๕  

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

   ข) สถานที ่ 

   ในสถานการณปกติ คณะนิติศาสตรจะจัดสอบขอเขียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร โดยจะประกาศเลขที่ผังสอบที่ www.law.tu.ac.th ในภายหลัง 

   ในกรณีที่คณะนิติศาสตรไมสามารถจัดสอบในสถานที่ไดเพราะสถานการณการ

แพรระบาดของโรคไวรัส COVID-๑๙ หรือเพราะเหตุอ่ืน การสอบจะเปนการสอบในรูปแบบออนไลนโดย

คณะนิติศาสตรจะสงขอสอบใหผูสมัครทางอีเมลที่ผูสมัครไดแจงไวตอนสมัคร และผูสมัครจะตองสงคําตอบ

เขาระบบ Google Forms ซึ่งระบุไวใตขอสอบใหเสร็จเรียบรอยภายใน วันอาทิตยที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. คําตอบที่สงตามชองทางดังกลาวไมสําเร็จ หรือสําเร็จภายหลังเวลาดังกลาวจะไมไดรับ

การตรวจ 

  ๕.๒.๒ การสอบสัมภาษณ ผูสมัครสอบแตละสาขาจะตองเขาสอบสัมภาษณเพ่ือทดสอบ

ความรูพ้ืนฐานทางกฎหมาย และเพ่ือวัดคุณสมบัติตาง ๆ เชน ทัศนคติ ความตั้งใจ บุคลิกภาพ เปนตน โดยมี

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ในวันอาทิตยท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  นอกจากนั้น ผูสมัครสอบตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS โดยจะนํา

ผลสอบภาษาอังกฤษมารวมเปนคะแนนเพ่ือพิจารณาผลการสอบขอเขียนตามอัตราสวน  โดยคะแนน

ภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
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  การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และคะแนนภาษาอังกฤษรวมทั้งหมดเปน ๑๐๐ 

คะแนน 

 ๕.๓ กรณีวิธีการพิเศษ 

  การสอบสัมภาษณ ผูสมัครสอบแตละสาขาจะตองเขาสอบสัมภาษณวัดความรูกฎหมาย

ในสาขาที่ตนเองสมัคร ในวันเสารที่ ๑๒ - วันอาทิตยที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

โดยคณะนิติศาสตรจะประกาศกําหนดการสอบสัมภาษณโดยละเอียดที ่www.law.tu.ac.th ในภายหลัง 

  นอกจากนั้น ผูสมัครสอบตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS โดยจะนํา

ผลสอบภาษาอังกฤษมาพิจารณารวมกับการสอบสัมภาษณ  
 

๖. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก 

  ๖.๑ กรณีทั่วไป 

  คณะนิติศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกจากผลสอบขอเขียน ผลสอบสัมภาษณ และผลสอบ

ภาษาอังกฤษ เพ่ือคัดลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งความรูความสามารถ ประสบการณ  และทัศนคติใน

การเขาศึกษา โดยเรียงลําดับผูสมัครที่เลือกอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ของแตละสาขาที่ไดคะแนนสูงสุดเรียง

ลงมาจนไดตามจํานวนรับกรณีทั่วไปตามที่สาขากําหนด ทั้งนี้  ผูสมัครที่ ไดคะแนนนอยกวาเกณฑ 

ที่คณะนิติศาสตรกําหนดในแตละป หรือปรากฏพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ทําการคัดลอกคําตอบ หรือ

คัดลอกผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิงจะไมมีสิทธิรับการคัดเลือก 

  ๖.๒ กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ 

  คณะนิติศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกจากผลสอบขอเขียน ผลสอบสัมภาษณ และผลสอบ

ภาษาอังกฤษ เพ่ือคัดลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งความรูความสามารถ ประสบการณ  และทัศนคติ 

ในการเขาศึกษา โดยเรียงลําดับผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนไดตามจํานวนรับกรณีสงเสริม 

ผูมีประสบการณตามที่สาขากําหนด ทั้งนี้ ผูสมัครที่ไดคะแนนนอยกวาเกณฑที่คณะนิติศาสตรกําหนด 

ในแตละป หรือปรากฏพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ทําการคัดลอกคําตอบ หรือคัดลอกผลงานผูอ่ืนโดย 

ไมอางอิงจะไมมีสิทธิรับการคัดเลือก 

  ในกรณีที่ในสาขากฎหมายใดมีผูผานการคัดเลือกในกรณีสงเสริมผูมีประสบการณนอยกวา

จํานวนที่รับ คณะนิติศาสตรจะนําจํานวนที่ยังขาดดังกลาวไปรวมกับกรณีท่ัวไปของสาขากฎหมายนั้น 

  ๖.๓ กรณีวิธีการพิเศษ 

  คณะนิติศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกจากผลสอบสัมภาษณและผลสอบภาษาอังกฤษ  

เพ่ือคัดลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งความรูความสามารถ ประสบการณ  และทัศนคติในการเขาศึกษา 

โดยเรียงลําดับผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนไดตามจํานวนรับกรณีวิธีการพิเศษตามที่สาขากําหนด 

ทั้งนี้ ผูสมัครที่ไดคะแนนนอยกวาเกณฑที่คณะนิติศาสตรกําหนด หรือปรากฏพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน 

ทําการคัดลอกคําตอบ หรือคัดลอกผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิงจะไมมีสิทธิรับการคัดเลือก 

  ในกรณีที่ในสาขากฎหมายใดมีผูผานการคัดเลือกในกรณีวิธีการพิเศษนอยกวาจํานวนที่รับ 

คณะนิติศาสตรจะนําจํานวนที่ยังขาดดังกลาวไปรวมกับกรณีสงเสริมผูมีประสบการณของสาขากฎหมายนั้น 
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๗. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

 ๗.๑ กรณีทั่วไป 

  ผูสมัครสอบจะตองสงผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS ไมเกิน ๒ ปนับถึงวันสมัคร 

ภ า ย ใน วั น อั ง ค า ร ที่  ๑ ๐  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๕  เว ล า  ๑ ๖ .๐ ๐  น . ที่  Google Forms :  

https://forms.gle/Qqcv6M8vwX9dPhuKA หากผูสมัครสอบสงเอกสารประกอบการรับสมัครไมครบ

หรือไมสงจะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือก 

 ๗.๒ กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ 

  ผูสมัครสอบจะตองสงเอกสารประกอบการรับสมัคร ระหวางวันจันทรที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ถึงวันจันทรที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที่ Google Form : https://forms.gle/KwxYeibyZhZBhaEF7 

หากผูสมัครสอบสงเอกสารประกอบการรับสมัครไมครบหรือไมสงจะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือก 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑) สําเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (transcript) 

  ๒) ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) ไมเกิน ๒ ปนับถึงวันสมัคร 

  ๓) หนังสือรับรองการทํางานในหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่

สมัครเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับถึงวันที่สมัคร หรือหลักฐานประกอบวิชาชีพอิสระ เชน หลักฐานการจด

ทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน 

 ๗.๓ กรณีวิธีการพิเศษ 

  ผูสมัครสอบจะตองสงเอกสารประกอบการรับสมัคร ระหวางวันจันทรที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ถึงวันจันทรที ่๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที ่Google From : https://forms.gle/pBhhFXDktZQCQd9p6 

หากผูสมัครสอบสงเอกสารประกอบการรับสมัครไมครบหรือไมสงจะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือก 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑) สําเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (transcript) 

  ๒) หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาในอันดับ ๑ ถึง ๕ ของหลักสูตรที่ผูสมัครจบ

การศึกษาในปการศึกษานั้นจากคณะหรือสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ๓) หนังสือแสดงเจตจํานง (Statement of Purpose) โดยอธิบายวัตถุประสงคการเขา

ศึกษา สาเหตุที่ผูสมัครสมควรไดรับคัดเลือกเขาศึกษา เปาหมายระยะสั้น และระยะยาวของผูสมัครหลังจาก

จบการศึกษา หรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่ผูสมัครเห็นวาจะชวยใหคณะนิติศาสตรพิจารณาคัดเลือกผูสมัครใหเขา

ศึกษา ทั้งนี้ หามมิใหระบุชื่อมหาวิทยาลัยและผลการศึกษา และหามไมใหเกิน ๒ หนากระดาษ A๔ ดวย

รูปแบบอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ 

  ๔) ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS ไมเกิน ๒ ปนับถึงวันสมัคร 

  ๕) ประวัติสวนตัวโดยยอ (Resume/CV) 
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๘. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ 

 ๘.๑ กรณีทั่วไป 

  ๘.๑.๑ ในการรับสมัคร คณะนิติศาสตรจะยังไมรับหลักฐานแสดงการสําเร็จการศึกษา 

ดังนั้น ผูสมัครจะตองตรวจสอบและพิจารณาดวยตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  

หากตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวาผูนั้น

ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิเขาศึกษา 

  ๘.๑.๒ ผูสมัครสอบสามารถเลือกได ๒ สาขา จาก ๘ สาขา 

  ๘.๑.๓ เมื่อสมัครสอบแลว ผูสมัครสอบจะขอเปลี่ยนแปลงหรือยายสาขามิได 

  ๘.๑.๔ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ๘.๑.๕ ในวันสอบผูสมัครสอบตองนําหลักฐานการชําระเงินคาสมัครที่มหาวิทยาลัยออกให 

พรอมทั้งบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

โดยมีรูปถายติดอยูมาในวันสอบดวย ถาไมมีบัตรที่กลาวมาแลวขางตนจะไมมีสิทธิเขาสอบ 

 ๘.๒ กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ 

  ๘.๒.๑ ผูสมัครสอบสามารถเลือกไดเพียง ๑ สาขา 

  ๘.๒.๒ เมื่อสมัครสอบแลว ผูสมัครสอบจะขอเปลี่ยนแปลงหรือยายสาขามิได 

  ๘.๒.๓ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ๘.๒.๔ ในวันสอบผูสมัครสอบตองนําหลักฐานการชําระเงินคาสมัครที่มหาวิทยาลัยออกให 

พรอมทั้งบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

โดยมีรูปถายติดอยูมาในวันสอบดวย ถาไมมีบัตรที่กลาวมาแลวขางตนจะไมมีสิทธิเขาสอบ 

 ๘.๓ กรณีวิธีการพิเศษ 

  ๘.๓.๑ ผูสมัครสอบสามารถเลือกไดเพียง ๑ สาขา 

  ๘.๓.๒ เมื่อสมัครสอบแลว ผูสมัครสอบจะขอเปลี่ยนแปลงหรือยายสาขามิได 

  ๘.๓.๓ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ๘.๓.๔ ในวันสอบผูสมัครสอบตองนําหลักฐานการชําระเงินคาสมัครที่มหาวิทยาลัยออกให 

พรอมทั้งบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

โดยมีรูปถายติดอยูมาในวันสอบดวย ถาไมมีบัตรที่กลาวมาแลวขางตนจะไมมีสิทธิสอบ 
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๙. กําหนดการสอบคัดเลือก 

กําหนดการ กรณีทั่วไป กรณีสงเสริมผูมีประสบการณ กรณีวิธีการพิเศษ 

เปดรับสมัคร ๖ ธ.ค. ๖๔ – ๔ เม.ย. ๖๕ ๖ ธ.ค. ๖๔ – ๒๘ ก.พ. ๖๕ ๖ ธ.ค. ๖๔ – ๒๘ ก.พ. ๖๕ 

ยื่นเอกสาร

ประกอบการรับสมัคร 

๑๐ พ.ค. ๖๕ 

 

๖ ธ.ค. ๖๔ – ๒๘ ก.พ. ๖๕ 

 

๖ ธ.ค. ๖๔ – ๒๘ ก.พ. ๖๕ 

 

วิชาที่สอบ ๑. หลักกฎหมายแพงและ

พาณิชย 

๒. หลักกฎหมายอาญา 

๓. หลักกฎหมายมหาชน 

๔. หลักกฎหมายระหวาง

ประเทศ 

ผูสมัครสอบแตละสาขาเขาสอบ

ขอเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่

ตนเองสมัคร 

ผูสมัครสอบแตละสาขา

เขาสอบสัมภาษณในสาขาที่

ตนเองสมัคร 

วันและเวลาสอบ ๒๔ เม.ย. ๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๖ มี.ค. ๖๕ 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

 

- 

วันประกาศผลสอบ

ขอเขียน 

๒๓ พ.ค. ๖๕  - - 

วันสอบสัมภาษณ ๒๙ พ.ค. ๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๖ มี.ค. ๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

วันประกาศผลสอบ

คัดเลือก 

๓๑ พ.ค. ๖๕ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ๒๑ มี.ค. ๖๕ 

   

๑๐. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

  ผูที่ผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะตองขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาและจดทะเบียนรายวิชาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้  คณะนิติศาสตรจะจัดใหมีการ

ปฐมนิเทศในวันเสารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

๑๑. วันเปดภาคการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปดภาคการศึกษาที่  ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  

ในวันจันทรที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๑๒. คาใชจายในการศึกษา 

 ผูเขาศึกษาตอใน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 

๑๘๐,๐๐๐ บาท (ในกรณีที่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา และสอบผานทุกรายวิชา ทั้งนี้ไมรวมกรณีที่

นักศึกษาตองศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) 
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ผูที่สนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

โทร. ๐ -๘๐๙๒๖ -๓๐๑๑ , ๐ -๖๔๐๔๐ -๗๑๒๐, ๐ -๙๐๒๙๓ -๑๐๔๔ , ๐ -๒๖๑๓ -๒๑๒๓ หรือที่ 

gradtulaw@staff.tu.ac.th  

ประกาศ  ณ  วันที่     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

           (รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร) 

    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

               ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๒๙



-๑๐- 

 

ตัวอยางหนังสือสําหรับผูสมัครกรณีสงเสริมผูมีประสบการณ 

 

      วันที่................./............................./....... ............ 

 

เรื่อง ขอสมัครเขาศึกษากรณีสงเสริมผูมีประสบการณ 

 

เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา...........................(ระบุชื่อบุคคลผูสมัคร)......................ได

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง....................................ลักษณะงาน..............(ระบุโดยสังเขป)..........................สังกัด

...........................................................ตั้งแตวันที่................................. .........................จนถึงปจจุบัน  

  และขอรับรองวาบุคคลดังกลาวขางตนมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการรับสมัคร

กรณีสงเสริมผูมีประสบการณตามที่ปรากฏในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การรับสมัครบุคคล

เขาศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

     (ลงชื่อ).............................................................ผูบังคับบัญชา 

     ตําแหนง......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


