
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
------------------------------------- 

 

      ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. สาขาที่เปิดรับสมัคร 
   คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 

๒. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติทางการศึกษา ดังนี้ 
   ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  ๒.๒ มีผลคะแนนขั้นต่ าของการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

TU-GET: Paper-based ๕๐๐ คะแนน หรือ Computer-based ๖๑ คะแนน 
TOEFL: Paper-based ๕๐๐ คะแนน หรือ Internet-based ๖๘ คะแนนขึ้นไป 
IELTS:  ๖.๐ คะแนน 

  โดยจะต้องเป็นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ  
  ๒.๓ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ดังนี้ 
  (๑) ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
  (๒) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
  (๓) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียร้ายแรง 
  (๔) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศีกษาอ่ืน เพราะมีความผิด
ทางวินัย ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 



๒ 
 

๓. จ านวนที่รับ 
    คณะนิติศาสตร์ จะรับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน ๓๐ คน 
๔. วิธีการและระยะเวลาการสมัครสอบ 

ให้ผู้สมัครสอบ สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://interprograms.law.tu.ac.th/
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครในระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑  ระยะเวลาสมัครสอบและช าระเงิน 
รอบ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ 
รอบ ๒ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

๔.๒  อัตราค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท  
โดยช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านระบบ Tele Bank ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 

  ๔.๓  ส่งเอกสารประกอบการสมัครเพ่ือรับการพิจารณา 
รอบ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ 
รอบ ๒ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางระบบ
ออนไลน์โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (๑) หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
(๒) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ) 
(๓) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
(๔) ส าเนาใบปริญญาบัตร (Graduation Documents) 

   (๕) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS) 
   (๖) หนังสือแนะน าตัวเอง (Motivation Letter) 

(๙) ประวัติของผู้สมัคร (Resume) (พร้อมระบุบุคคลอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งคน) 
 
๕. วิธีการคัดเลือก 
    ๕.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
  ๕.๒ ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  TU-GET: Paper-based ๕๐๐ คะแนน หรือ Computer-based ๖๑ คะแนน 

TOEFL: Paper-based ๕๐๐ คะแนน หรือ Internet-based ๖๘ คะแนนขึ้นไป 
IELTS:  ๖.๐ คะแนน 

  โดยจะต้องเป็นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ หากผู้สมัครมีผล
คะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ า การพิจารณาจะข้ึนอยู่กับดุยลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

๕.๓ เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

 
 
 



๓ 
 

๖. ปฏทิินการคัดเลือก 
ก าหนดการ รอบ ๑ รอบ ๒ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 

๗. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๗.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

นายทะเบียนก าหนด ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น 
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี ๑ ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิ การศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดง 
วุฒิการศึกษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจ  
ผ่อนผันให้น ามาส่งภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี ๑  

๗.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตร  
ที่จะขอย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรเดิมด้วย 

๗.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๒๒ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่อ
อธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

 

๘. อัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (๒ ปี) โดยประมาณ  
นักศึกษาชาวไทย ๒๔๒,๔๒๐ บาท 
นักศึกษาชาวต่างชาติ ๒๙๖,๔๒๐ บาท 
 
 
 
 
 



๔ 

๙. ติดต่อสอบถาม 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ ห้อง ๑๒๑ ส านักงานหลักสูตรนานาชาติ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์: +๖๖ ๒ ๖๑๓ ๒๑๖๒ 
มือถือ: + ๖๖ ๘ ๑๔๙๙ ๗๒๕๐ 
อีเมล: interllm@tu.ac.th  

ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา  

      ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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