
 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตร ี

หลักสตูรนติิศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากฎหมายธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาติ) 

คณะนติิศาสตร ์ประจ าปกีารศึกษา 2566 

…………………………………………………………………………………….. 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  โครงการปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์   

ประจ าปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ ศึกษาที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 2.1) คุณสมบัติทั่วไป 

  2.1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

  หมายเหตุ : ผู้สมัครที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณาตามประกาศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

  2.1.2 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 

  2.1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

 2.2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้มายื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

ตามเกณฑ์ข้ันต่ าของการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) TU-GET (a) PBT: 500 คะแนน หรือ (b) CBT: 61 คะแนน 

(2) TOEFL Internet-based: 61 คะแนน 

(3) IELTS (Academic): คะแนนรวม 6.0 คะแนน 

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 



3. จ านวนรับทั้งหลักสูตร 120 คน 

 มีการรับนักศึกษาจ านวน 3 รอบ ดังนี้ 

รายละเอยีดรอบ จ านวนแผนรบั 

Inter Portfolio 1 60 คน 

Inter Program Admission 1 55 คน 

Inter Program Admission 2 5 คน 
 

หมายเหตุ: กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1, Inter Program Admission 1 ไม่ครบตาม

จ านวนที่ระบุ จะรับเพ่ิมในรอบถัดไปจนครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 

4. เงือ่นไขการสมัคร 

 4.1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ

สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัคร รอบใดก็ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด แต่ เมื่ อยืนยันสิทธิ์ แล้ว  

จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ 

ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบกลางของ ทปอ. ภายในระยะเวลา  

ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

 4.2) ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร  

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า  

ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5. วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑ์การคัดเลือก 

 คณะนิติศาสตร์ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทั้งหมด 3 รอบ โดยมีวิธีการคัดเลือก/ 

เกณฑ์การคัดเลือกในรอบต่าง ๆ ดังนี้ 

 5.1) รอบ Inter Portfolio 1 

 ผู้สมัครจะต้องท าการสอบ SAT หรือ GSAT โดยคณะกรรมการคัด เลือกจะพิจารณาจาก 

ผลการทดสอบทีผ่่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 

  5.1.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ผู้สมัครจะต้องด าเนินการขอให้  

The College Board ส่งผลการสอบโดยตรงมายังโครงการฯ โดยรหัสของโครงการฯ คือ 7420 (Thammasat 

University Faculty of Law Business International) และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบ

ในครั้งเดียวกัน โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า ดังนี้ 

 

วชิา ก าหนดคะแนนขัน้ต่ า 

Evidence-Based Reading and Writing 550 คะแนน 

Math ไม่มีก าหนด 

คะแนนรวม 1,200 คะแนน 

 



  5.1.2 คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test) ผู้สมัครจะต้องเลือก   

คณะนิติศาสตร์ ในระบบการสมัครสอบ และส่งใบรายงานผลคะแนนฉบับจริงให้โครงการฯ ภายในวันสุดท้าย

ของการปิดรับสมัคร และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน โดยมีเกณฑ์คะแนน

ขั้นต่ า ดังนี้ 

วชิา ก าหนดคะแนนขัน้ต่ า 

Reading, Writing and Language 550 คะแนน 

Math ไม่มีก าหนด 

คะแนนรวม 1,200 คะแนน 
 

ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการสอบ SAT หรือ GSAT สูงสุดตามล าดับ จะได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสอบ

สัมภาษณ์ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ  

ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

5.2) รอบ Inter Program Admission 1 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบข้อเขียน  TUAdLaw 

(Thammasat University Admission Test for Law) โดยมีการทดสอบทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  (Reading Comprehension),  แบบทดสอบปรนัยว่าด้วยการให้เหตุผล  

(Logical Reasoning) และ แบบทดสอบการเขียนเรียงความ (Essay Writing) 

ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด  

จะได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและ 

การพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

5.3) รอบ Inter Program Admission 2 

 ผู้สมัครจะต้องท าการสอบ SAT หรือ GSAT โดยคณะกรรมการคัด เลือกจะพิจารณาจาก 

ผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 

  5.3.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ผู้สมัครจะต้องด าเนินการขอให้  

The College Board ส่งผลการสอบโดยตรงมายังโครงการฯ โดยรหัสของโครงการฯ คือ 7420 (Thammasat 

University Faculty of Law Business International) และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบ

ในครั้งเดียวกัน โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า ดังนี้ 

วชิา ก าหนดคะแนนขัน้ต่ า 

Evidence-Based Reading and Writing 550 คะแนน 

Math ไม่มีก าหนด 

คะแนนรวม 1,200 คะแนน 



5 . 3 .2  คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test) ผู้ สมัครจะต้อง เลื อก        

คณะนิติศาสตร์ ในระบบการสมัครสอบ และส่งใบรายงานผลคะแนนฉบับจริงให้โครงการฯ ภายในวันสุดท้าย

ของการปิดรับสมัคร และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน โดยมีเกณฑ์คะแนน     

ขั้นต่ า ดังนี้ 

วชิา ก าหนดคะแนนขัน้ต่ า 

Reading, Writing and Language 550 คะแนน 

Math ไม่มีก าหนด 

คะแนนรวม 1,200 คะแนน 

 

ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการสอบ SAT หรือ GSAT สูงสุดตามล าดับ จะได้รับการคัดเลือกเพ่ือ       

เข้าสอบสัมภาษณ์ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษใน        

หัวข้อต่าง ๆ ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

6. เงื่อนไขอื่น ๆ 

6.1) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และ 

เข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

6.2) ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ  

ตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละรอบ 

6.3) คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะน า  

ผลคะแนนสอบที่สูงที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก 

6.4) ผู้สมัครที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา              

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะฯ ภายในวันแรกของ 

การเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 มิฉะนั้น ผู้สมคัรจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6.5) การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.6) ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

7. การรับสมัคร 

 7.1) สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ www.interprograms.law.tu.ac.th 

 7.2) ค่าสมัคร 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ Email : interllb@tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-613-2973 หรือ 

มือถือ 092-744-7216 หรือ Facebook : Thammasat International LL.B. (@tuinterllb) 

 



8. ปฏิทินการคัดเลือก 

ก าหนดการ Inter Portfolio 1 Inter Program 

Admission 1 

Inter Program 

Admission 2 

เปิดรบัสมัคร 19 ธันวาคม 2565 ถึง 

6 มกราคม 2566 

23 กุมภาพันธ์ ถึง 

10 มีนาคม 2566 

1 - 15 พฤษภาคม 2566 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบ

ข้อเขยีน 

- 22 มีนาคม 2566 - 

สอบข้อเขยีน - 25 มีนาคม 2566 - 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบ

สมัภาษณ ์

23 มกราคม 2566 19 เมษายน 2566 2 มิถุนายน 2566 

สอบสมัภาษณ ์ 29 มกราคม 2566 23 เมษายน 2566 6 มิถุนายน 2566 

ประกาศผลผูผ้า่นการคดัเลอืก 6 กุมภาพันธ์ 2566 3 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566 

ยนืยันสทิธิเ์ข้าศึกษา 

ผา่นระบบกลางของ ทปอ. 

7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 4 - 5 พฤษภาคม 2566 13 - 14 มิถุนายน 2566 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา  

(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา) 

28 กุมภาพันธ์ 2566 22 พฤษภาคม 2566 28 มิถุนายน 2566 

 

หมายเหตุ 

* ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของ ทปอ. ตามช่วงเวลาที่ก าหนด    

โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของ ทปอ. ก าหนด  
 

9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี

แห่ งปะเทศไทย (ทปอ. )  ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์ เข้ าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ ผ่ านการคัด เลือก 

เพียงสาขาวิชาเดียว ในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว  

และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น  

จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบ      

จะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่

ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับ            

การคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 
 

10. การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การ  

เทียบวุฒิการศึกษาตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา

ต่างประเทศส าหรับปีการศึกษา 2566 



11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

11.1) เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ  

ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและ 

จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

11.2) รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลังที่  

www.reg.tu.ac.th  

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา 

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 025644440-79  ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

12.1) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการ

พิเศษ พ.ศ. 2553 

12.2) ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ประกาศ  ณ  วันที่       ตุลาคม  พ.ศ.  2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา  

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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