
 

 

 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง ก าหนดวัน เวลา และลักษณะวิชาสอบ 
ชั้นปริญญาตร ีภาคปกต ิศูนย์รังสิต คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

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

อาศัยอ านาจตามข้อ 16 และข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2530 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อ 16 ข้อ 19 และข้อ 23 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (และฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม)   

คณะนิติศาสตร์เห็นสมควรประกาศก าหนดวัน เวลา และลักษณะวิชา ส าหรับการสอบปลายภาค
เรียนที่ 1/2565 ชั้นปริญญาตร ีภาคปกติ ศูนย์รังสิต คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี ้
 

วัน เดือน ป ี เวลาเริ่มตน้และสิ้นสุด ลักษณะวิชา 
ที่ท าการสอบ ของการสอบ   

วันอังคารที่ 29  พฤศจิกายน  2565 13.00-16.00 น. น.350 กฎหมายปกครอง 1 (หลักสูตร 2556) 
  น.350 กฎหมายปกครอง (หลักสูตร 2561)  
 (Sec. 450001, 450002) 
วันพุธที่  30  พฤศจิกายน  2565 13.00-15.30 น. 

 
13.00-15.00 น. 
 

น.201  กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได้ (กลุ่ม 1) Sec.820001 
น.201  กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานอกสั่ง 
ลาภมิควรได้ (กลุ่ม 2) Sec.820002  
 

วันพฤหัสบดทีี่  1  ธันวาคม  2565 
 

13.00-15.00 น. น.450  กฎหมายแรงงาน (หลักสูตร 2556)  
น.405  กฎหมายแรงงาน (หลักสูตร 2561) 

วันศุกรท์ี่  2  ธนัวาคม  2565 
 

13.00-16.00 น. น.460  นิติปรัชญา 1 (หลักสูตร 2556) 

วันเสาร์ที่  3  ธันวาคม  2565 09.00-12.00 น. 
 
 
13.00-15.30 น. 

น.438  วธิีการระงับขอ้พิพาททางธรุกจิและ
อนุญาโตตุลาการ  
น.488  วิชาชพีให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ 
น.330  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษทั 
(หลักสูตร 2556) / น.330  กฎหมายองค์กรทางธรุกจิ 
(หลักสูตร 2561) (Sec. 760001, 760002) 
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วัน เดือน ป ี เวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด 

ลักษณะวิชา 

ที่ท าการสอบ ของการสอบ   
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม  2565 13.00-16.00 น. น.451 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1 (วิชาบังคับ 

หลักสูตร 2556)/น.426 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1   
(วิชาเลือก  หลักสูตร 2561) 

   
วันอังคารที่  6  ธันวาคม  2565 09.00-12.00 น. น.254 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใชอ้ านาจรัฐ  

น.494 กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว 
 13.00-16.00 น. 

 
 

น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(หลกัสูตร 2556) / 
น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(หลกัสูตร 2561)   
(Sec.910001, 910002) 
 

วันพุธที่ 7 ธันวาคม  2565 09.00-11.00 น. 
13.00-16.00 น. 
 
13.00-15.00 น. 

น.445 กฎหมายล้มละลาย  
น.202  กฎหมายลักษณะทรัพยส์ิน   
Sec.210001 Sec.210002 Sec.210004 
น.202  กฎหมายลักษณะทรัพยส์ิน   
Sec.210003 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 8 ธันวาคม  2565 09.00-11.30 น. 
 
09.00-12.00 น. 

น.357 กฎหมายการปกครองทอ้งถิ่น (หลักสูตร 2556)./ 
น.357 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร 2561) 
น.363  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13.00-16.00 น. น.380  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (หลักสูตร 2556) 
 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม  2565 09.00-10.30 น. น.490 กฎหมายระหว่างประเทศ  แผนกคดีเมือง 2  
(หลักสูตร 2561) 

 13.00-16.00 น. 
 
 
 
13.00-15.00 น. 

น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   
(หลักสูตร 2556) / น.390 กฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีเมือง 1 (หลักสูตร 2561)  
Sec.020001 Sec. 020002 
น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (หลักสูตร 
2556) / น.390 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 1 
(หลักสูตร 2561) Sec. 020003
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วัน เดือน ป ี เวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด 

ลักษณะวิชา 

ที่ท าการสอบ ของการสอบ   
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม  2565 09.00-12.00 น. 

 
09.00-11.00 น. 
 
 
13.00-15.00 น. 
13.00-15.30 น. 
13.00-16.00 น. 

น.273  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายเยอรมัน  
น.319  กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ 
น.344  หลกัเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย  
น.437  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ 
น.454  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  
น.250  กฎหมายมหาชนเบื้องตน้  Sec.090001 
น.250  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  Sec.090002 
น.250  กฎหมายมหาชนเบื้องตน้  Sec.090003 
 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม  2565 09.00-12.00 น. น.388 ปัญหาในกฎหมายวิธีพจิารณาคดรีัฐธรรมนูญ 
 น.398 กฎหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
 (หลักสูตร 2556) / น.398  กฎหมายอาญาระหว่าง 
 ประเทศ (หลักสูตร 2561) 
 13.00-16.00 น. น.301 กฎหมายลักษณะมรดก (หลักสูตร  2556) /  
  น.300 กฎหมายลักษณะมรดก (หลักสูตร 2561)  
  Sec.900001 Sec.900003 
 13.00-15.00 น. น.301 กฎหมายลักษณะมรดก (หลักสูตร 2556) /  
  น.300 กฎหมายลักษณะมรดก (หลักสูตร 2561)  
  Sec.900002 
   
วันพฤหัสบดทีี่ 15 ธันวาคม  2565 09.00-11.00 น. 

13.00-16.00 น. 
น.233 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 2   
น.110  กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป (หลักสูตร 2561) 
น.210  กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป  (หลักสูตร 2556) 
(Sec. 870001) 
น.110  กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป (หลักสูตร 2561) 
(Sec. 870003) 

วันศุกร์ที่ 16 ธนัวาคม  2565 09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 
13.00-15.00 น. 

น.333  กฎหมายเกี่ยวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
น.200  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป  Sec.670001 
น.200  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป  Sec.670002 
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วัน เดือน ป ี เวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด 

ลักษณะวิชา 

ที่ท าการสอบ ของการสอบ   
วันเสาร์ที่ 17 ธนัวาคม  2565 09.00-12.00 น. 

09.00-12.00 น. 
 
13.00-16.00 น. 

น.258 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  
น.347  กฎหมายศุลกากร  
น.397  กฎหมายองค์การระหวา่งประเทศ 
น.462  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (หลักสูตร 2556) 
น.362  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (หลักสูตร 2561) 
 

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม  2565 09.00-12.00 น. 
09.00-11.00 น. 
13.00-16.00 น. 
 
13.00-15.00 น. 

น.259 ศาลรัฐธรรมนูญและคดรีัฐธรรมนูญ  
น.354 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  
น.100  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย  
Sec.810001 
น.100  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย  
Sec.810002 
 

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม  2565 09.00-12.00 น. 
 
13.00-16.00 น. 

น.335  ทรัพย์สินทางปัญญา  
น.403  กฎหมายแพ่งเปรียบเทยีบ  
น.150  สิทธิขั้นพื้นฐาน  
(Sec. 810001, 810002) 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม  2565 13.00-15.30 น. 
 

น.331  กฎหมายลักษณะตัว๋เงนิ (วิชาบังคับ หลักสูตร 2556) /  
น.235 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ  
(วิชาเลือก หลักสูตร 2561)  
 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม  2565 13.00-15.30 น. น.490  กฎหมายระหว่างประเทศ  แผนกคดีบุคคล  (หลักสูตร 2556)  

               
  
 ประกาศ  ณ  วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
 

        
              (รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท) 

                             คณบดีคณะนิติศาสตร ์
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