
 
ประกาศคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง กําหนดวัน เวลา และลักษณะวิชาสอบ 

ช้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ศูนยลําปาง คณะนิติศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามขอ 19 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร 

พ.ศ.2530 (และฉบับแกไขเพ่ิมเติม) และตามขอ 16 ขอ 19 และขอ 23 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร พ.ศ. 2561 (และฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

คณะนิติศาสตร เห็นสมควรประกาศกําหนดวัน เวลา และลักษณะวิชา สําหรับการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2565  

ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ศูนยลําปาง คณะนิติศาสตร ประจําปการศึกษา 2565 ดังตอไปนี้ 

 

วัน  เดือน  ป 

ท่ีทําการสอบ 

เวลาเริ่มตนและส้ินสุด 

ของการสอบ 

ลักษณะวิชา 

วันอังคารท่ี 29 พฤศจกิายน 2565 13.00 – 15.00 น. 

 

น.350  กฎหมายปกครอง 1 (หลักสูตร 2556) 

น.350  กฎหมายปกครอง  (หลักสูตร 2561) 

 

วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 11.00 น. 

13.00 – 15.00 น. 

น.493 กฎหมายสหภาพยโุรป (หลักสูตร 2556และ2561) 

น.201 กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภ 

มิควรได (หลักสูตร 2556 และ 2561) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2565 09.00 – 11.00 น. 

 

13.00 – 15.00 น. 

น.303 ระบบกฎหมายซีวิลลอว  

(หลักสูตร 2556 และ 2561) 

น.450 กฎหมายแรงงาน (หลักสูตร 2556) 

น.405 กฎหมายแรงงาน (หลักสูตร 2561) 

 

วันศุกรท่ี 2 ธันวาคม 2565 

 

 

09.00 – 11.00 น. น.324 กฎหมายเก่ียวกับการผังเมืองและควบคุมอาคาร 

(หลักสูตร 2556) 

น.324 กฎหมายวาดวยการพัฒนาเมือง (หลักสูตร 2561) 

 

วันเสารท่ี 3 ธันวาคม 2565 

 

 

09.00 – 11.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

น.445 กฎหมายลมละลาย (หลักสูตร 2561) 

น.438 วิธีการระงับขอพิพาททางธุรกิจและ

อนุญาโตตุลาการ (หลักสูตร 2556 และ 2561) 

 



2 
 

วัน  เดือน  ป 

ท่ีทําการสอบ 

เวลาเริ่มตนและส้ินสุด 

ของการสอบ 

ลักษณะวิชา 

วันเสารท่ี 3 ธันวาคม 2565 

 

13.00 – 16.00 น. น.330 กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท (หลักสูตร 2556) 

น.330 กฎหมายองคกรทางธุรกิจ (หลักสูตร 2561) 

 

วันอาทิตยท่ี 4 ธันวาคม 2565 

 

 

 

13.00 – 16.00 น. น.426 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1  

(หลักสูตร 2561) 

น.451 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1  

(หลักสูตร 2556) 

 

วันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565 

 

 

13.00 – 16.00 น. น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลักสูตร 2556) 

น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลักสูตร 2561) 

วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565 09.00 – 11.30 น. 

 

 

13.00 – 16.00 น. 

 

13.00 – 15.00 น. 

 

 

น.485 วิชาสืบสวนสอบสวน (หลักสูตร 2556) 

น.485 กฎหมายวาดวยการสืบสวนสอบสวน 

(หลักสูตร 2561) 

น.202 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน (กลุม 1)  

(หลักสูตร 2556 และ 2561) 

น.202 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน (กลุม 2)  

(หลักสูตร 2556 และ 2561) 

 

วันพฤหัสบด ีท่ี 8 ธันวาคม 2565 

 

 

09.00 – 11.00 น. 

 

13.00 – 16.00 น. 

น.357 กฎหมายการปกครองทองถ่ิน  

(หลักสูตร 2556 และ 2561) 

น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

(หลักสูตร 2556) 

 

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2565 09.00 – 11.00 น. 

 

13.00 – 15.30 น. 

 

 

น.490 กฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีเมือง 2 

(หลักสูตร 2561) 

น.390 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 

(หลักสูตร 2556) 

น.390 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 1 

(หลักสูตร 2561) 
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วัน  เดือน  ป 

ท่ีทําการสอบ 

เวลาเริ่มตนและส้ินสุด 

ของการสอบ 

ลักษณะวิชา 

วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2565 

 

 

09.00 – 12.00 น. 

 

13.00 – 16.00 น. 

น.319 กฎหมายการแพทยและนิติเวชศาสตร 

(หลักสูตร 2556 และ 2561) 

น.250 กฎหมายมหาชนเบื้องตน 

(หลักสูตร 2556และ2561) 

 

วันพุธท่ี 14 ธันวาคม 2565 13.00 – 15.00 น. 

 

 

น.301 กฎหมายลักษณะมรดก (หลักสูตร 2556) 

น.300 กฎหมายลักษณะมรดก (หลักสูตร 2561) 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2565 

 

 

09.00 – 11.00 น. 

 

13.00 – 16.00 น. 

น.252 กฎหมายสุขภาพ (หลักสูตร 2556) 

น.326 กฎหมายสุขภาพ (หลักสูตร 2561) 

น.110 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป (หลักสูตร 2561) 

น.210 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป (หลักสูตร 2556) 

 

วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2565 

 

09.00 – 11.00 น. 

 

13.00 – 15.00 น. 

น.318 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  

(หลักสูตร 2556และ 2561) 

น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 

(หลักสูตร 2556และ2561) 

 

วันเสารท่ี 17 ธันวาคม 2565 09.00 – 11.30 น. 

 

13.00 – 15.00 น. 

13.00 – 15.30 น. 

 

น.397 กฎหมายองคการระหวางประเทศ 

(หลักสูตร 2556 และ 2561) 

น.362 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย(หลักสูตร 2561) 

น.462 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (หลักสูตร 2556) 

 

วันอาทิตยท่ี 18 ธันวาคม 2565 09.00 – 11.00 น. 

 

13.00 – 16.00 น. 

น.354 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

(หลักสูตร 2561) 

น.100 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย 

(หลักสูตร 2556และ2561) 

 

วันจันทรท่ี 19 ธันวาคม 2565 

 

 

09.00 – 11.30 น. 

13.00 – 15.00 น. 

น.205 สัมมนากฎหมายแพง 2 (หลักสูตร 2556 และ 2561) 

น.150 สิทธิข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตร 2556 และ 2561) 

 

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2565 

 

09.00 – 11.00 น. น.369 กฎหมายกับการพัฒนาท่ียั่งยืนเบื้องตน  

(หลักสูตร 2561) 
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วัน  เดือน  ป 

ท่ีทําการสอบ 

เวลาเริ่มตนและส้ินสุด 

ของการสอบ 

ลักษณะวิชา 

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2565 

 

 

13.00 – 15.30 น. น.235 กฎหมายเก่ียวกับตราสารเปลี่ยนมือ (หลักสูตร 2561) 

น.331 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน (หลักสูตร 2556) 

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2565 13.00 – 15.00 น. น.490 กฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีบุคคล 

(หลักสูตร 2556) 

 

หมายเหตุ เปนตารางสอบเฉพาะวิชาท่ีมีการสอบอัตนัย ในกรณีท่ีเปนการวัดผลดวยวิธีการอ่ืน เชน การเก็บคะแนน หรือ 

take home ใหติดตามจาก MS teams หรือตามท่ีอาจารยผูสอนประกาศ 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

 

  (รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง  ศรีสนิท) 

    คณบดีคณะนิติศาสตร 

 






	ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

