
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

  ด้ วยมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ เห็ นสมควร เปิ ดรับ สมั ครบุ คคล เข้ าศึ กษ าต่ อ 
ใน ห ลั ก สู ต รป ระก าศ นี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ท า งก ฎ ห ม าย ม ห าช น  ป ระจ ำปี ก า รศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๕ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และต้องมีคุณสมบัติทาง
การศึกษา ดังนี ้
 กลุ่มที่ ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป  
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
นิติศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาดังกล่าวก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 กลุ่มที่ ๒  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ  
  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ 
  ๒. เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน
ด้านกฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
  ๓. เป็นพนักงานประจำในหน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยมีประสบการณ์
การทำงานด้านมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  ผู้สมัครสอบจะต้องส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  
หากผู้สมัครสอบส่งเอกสารประกอบการรับสมัครไม่ครบหรือไม่ส่งจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   ๑) แบบสอบถามรายละเอียดผู้สมัครสอบคัดเลือก 
   ๒) หนังสือรับรองสำหรับผู้บังคับบัญชา 
   ๓) สำเนาปริญญาบัตรสาขานิติศาสตร์ 
 

๒. จำนวนรับเข้าศึกษา  
           จำนวน ๕๐ คน 



-๒- 

 
๓. วิธีการและระยะเวลาสมัครสอบ 
 ๓.๑ ระยะเวลาสมัครสอบและชำระเงิน 
  ๓.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครสอบและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 
๒  พ ฤษ ภ าค ม  ๒ ๕ ๖ ๕  ให้ ผู้ ส มั ค รส อบ กรอก แบ บ ฟ อร์ ม ก ารสมั ค รท าง อิ น เต อ ร์ เน็ ต ที่  : 
https://forms.gle/yAg5sHj7QB5c6Ed2A  
  ๓.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สมัครสอบและชำระเงินระหว่างวันจันทร์
ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้สมัครสอบกรอกแบบฟอร์มการสมัครทาง
อินเตอร์เน็ตที่ : https://forms.gle/J1MVoVYtFzhh9PVG9  
 ๓.๒ อัตราค่าสมัครสอบ ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี              
"คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)" เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๐๒๕๑๕-๕ 
  ๓.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ สำหรับบุคคลทัว่ไป  ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท 
  ๓.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ  ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท 
 

๔. วิชาที่สอบ วันเวลาและสถานที่สอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ 
ที่ www.law.tu.ac.th 
 ๔.๑ กลุ่มที่ ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป  
  ๔.๑.๑ การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนวิชาทางกฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย
มหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น.  
  ๔.๑.๒ การสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ๔.๒ กลุ่มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ   
  ๔.๒.๑ การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาทางกฎหมายมหาชน    
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
  ๔.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที ่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๕. กำหนดการสอบคัดเลือก 
กำหนดการ กลุ่ม ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป กลุ่ม ๒ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

รับสมัคร บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม 25๖๕  ๔ เมษายน 25๖๕  - ๖ มิถุนายน 25๖๕ 
ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร - ๖ มิถุนายน 25๖๕ 
สอบข้อเขียน ๘ พฤษภาคม 25๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๑ มิถุนายน 25๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
ประกาศผลสอบข้อเขียน ๒๐ พฤษภาคม 25๖๕ ๑๑ มิถุนายน 25๖๕ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. 
สอบสัมภาษณ์ ๒๘ พฤษภาคม 25๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๑ มิถุนายน 25๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ประกาศผลสอบคัดเลือก ๓๐ พฤษภาคม 25๖๕ ๒๗ มิถุนายน 25๖๕ 
 

https://forms.gle/yAg5sHj7QB5c6Ed2A
https://forms.gle/J1MVoVYtFzhh9PVG9


-๓-

๖. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย

มหาชนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจดทะเบียนรายวิชาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้  
คณะนิติศาสตร์จะจัดให้มีการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๗. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มีค่าใช้จ่าย 

ในการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (ในกรณีท่ีจบการศึกษาตามแผนการศึกษา)

๘. วันเปิดภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดภาคการศึกษาที่  ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ โทร. ๐-๖๔๐๔๐-๗๑๒๐, ๐-๒๖๑๓-๒๑๔๗ หรือที่ diploma.lawtu@tu.ac.th 

   ประกาศ  ณ  วันที่     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

14


