
 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรือ่ง การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบัปรญิญาตรี 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายธุรกจิ (หลกัสตูรนานาชาติ) 

คณะนิตศิาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565 
--------------------------------------------- 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  โครงการปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์   
ประจ าปีการศึกษา 2565  จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้
 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
 2.1) คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณาตามประกาศที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ส าหรับปีการศึกษา 2565 
  2.1.2 ผู ้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่น เว้นแต่
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

2.1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
  2.1.4 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 

 2.2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้มายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก  
ตามเกณฑ์ขั้นต ่าของการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(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 านวนรบั 
Inter Portfolio 1 55 คน 
Inter Program Admission 1 55 คน 
Inter Program Admission 2 10 คน 

หมายเหตุ: กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1, Inter Program-admission 1 ไม่ครบตาม
จ านวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 

4. เงือ่นไขการสมคัร 
 4.1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้  ผู ้สมัคร
สามารถสมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนด แต่เมื ่อยืนยันสิทธิ ์แล้ว          
จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน 
ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
 4.2) ผู ้สม ัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าม ีค ุณสมบัต ิตรงตามประกาศการรับสมัคร  
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า 
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5. วิธีการคัดเลอืก/เกณฑก์ารคัดเลือก 
 คณะนิติศาสตร์ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทั ้งหมด 3 รอบ โดยมีว ิธ ีการคัดเลือก/ 
เกณฑ์การคัดเลือกในรอบต่าง ๆ ดังนี ้
 5.1) รอบ Inter Portfolio 1 
 ผ ู ้สม ัครจะต ้องท  าการสอบ SAT หร ือ GSAT โดยคณะกรรมการค ัดเล ือกจะพิจารณาจาก 
ผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า ดังต่อไปน้ี 
  5.1.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ผู ้สมัครจะต้องด าเนินการขอให้  
The College Board ส ่งผลการสอบโดยตรงมาย ัง โครงการฯ โดยรห ัสของโครงการฯ ค ือ 7420    
(Thammasat University Faculty of Law Business International) และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนน
ที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า ดังนี้ 

วิชา ก าหนดคะแนนขั้นต ่า 
Evidence-Based Reading and Writing 550 คะแนน 
Math ไม่มีก าหนด 
คะแนนรวม 1,200 คะแนน 

 
   
  



5.1.2 คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test) ผู ้สมัครจะต้องเลือก  
คณะนิติศาสตร์ ในระบบการสมัครสอบและส่งใบรายงานผลคะแนนฉบับจริงให้โครงการฯ ภายในวันสุดท้าย
ของการปิดรับสมัคร และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกันโดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า 
ดังนี้ 

วิชา ก าหนดคะแนนขั้นต ่า 
Reading, Writing and Language 550 คะแนน 
Math ไม่มีก าหนด 
คะแนนรวม 1,200 คะแนน 

 

ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการสอบ SAT หรือ GSAT สูงสุดตามล าดับ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบ
สัมภาษณ์ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ  
ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

5.2) รอบ Inter Program Admission 1 
คณะนิต ิศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นผู ้ด  าเนินการจัดสอบข้อเข ียน TUAdLaw 

(Thammasat University Admission Test for Law) โดยมีการทดสอบทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบ
การอ่านอย่างมีว ิจารณญาณ  (Reading Comprehension), แบบทดสอบปรนัยว่าด้วยการให้เหตุผล     
(Logical Reasoning) และ แบบทดสอบการเขียนเรียงความ (Essay Writing) 

ผู ้ที ่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์คะแนนขั ้นต ่าตามที ่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด          
จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

5.3) รอบ Inter Program Admission 2 
 ผ ู ้สม ัครจะต ้องท  าการสอบ SAT หร ือ GSAT โดยคณะกรรมการค ัดเล ือกจะพิจารณาจาก 
ผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า ดังต่อไปน้ี 
  5.3.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ผู ้สมัครจะต้องด าเนินการขอให้  
The College Board ส่งผลการสอบโดยตรงมายังโครงการฯ โดยรหัสของโครงการฯ คือ 7420 (Thammasat 
University Faculty of Law Business International) และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบ
ในครั้งเดียวกัน โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า ดังนี้ 

วิชา ก าหนดคะแนนขั้นต ่า 
Evidence-Based Reading and Writing 550 คะแนน 
Math ไม่มีก าหนด 
คะแนนรวม 1,200 คะแนน 

 
   
  



5.3.2 คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test) ผู ้สมัครจะต้องเลือก   
คณะนิติศาสตร์ ในระบบการสมัครสอบ และส่งใบรายงานผลคะแนนฉบับจริงให้โครงการฯ ภายในวันสุดท้าย
ของการปิดรับสมัคร และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า 
ดังนี้ 

วิชา ก าหนดคะแนนขั้นต ่า 
Reading, Writing and Language 550 คะแนน 
Math ไม่มีก าหนด 
คะแนนรวม 1,200 คะแนน 

 

ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการสอบ SAT หรือ GSAT สูงสุดตามล าดับ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบ
สัมภาษณ์ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ  
ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

6. เงื่อนไขอื่น ๆ 
6.1) ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั ้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และ          

เข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
6.2) ในการคัดเลือกผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู ้สมัครที ่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ  

ตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละรอบ 
6.3) คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะน า  

ผลคะแนนสอบที่สูงที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก 
6.4) ผู้สมัครที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6  

หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สมัครจะต้องส่ง
หลักฐานการศึกษาให้คณะฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 มิฉะนั ้น ผู ้สมัคร         
จะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6.5) การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.6) ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

7. การรับสมัคร 
 7.1) สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ www.law.tu.ac.th 
 7.2) ค่าสมัคร 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : interllb@tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-613-2973 หรือ 
โทรศัพท์มือถือ 092-744-7216  หรือ Facebook : Thammasat International LL.B. (@tuinterllb) 
  



8. ก าหนดการรับสมัคร 
กจิกรรม Inter Portfolio 1 Inter Program 

Admission 1 
Inter Program 
Admission 2 

เปดิรับสมคัรทางออนไลน ์ได้ที่ 
www.law.tu.ac.th 

1 - 31 ธันวาคม 2564 1 - 15 มีนาคม 2565 1 - 15 พฤษภาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์ 
สอบข้อเขยีน 

- 23 มีนาคม 2565 - 

สอบข้อเขยีน - 26 มีนาคม 2565 - 
ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์ 
สอบสมัภาษณ์ 

20 มกราคม 2565 21 เมษายน 2565 26 พฤษภาคม 2565 

สอบสมัภาษณ์ 23 มกราคม 2565 24 เมษายน 2565 29 พฤษภาคม 2565 
ประกาศผลผูผ้า่นการคัดเลอืก 6 กุมภาพันธ์ 2565 3 พฤษภาคม 2565 7 มิถุนายน 2565 
ยืนยันสทิธิ์เขา้ศึกษาในระบบ
บรหิารจัดการสทิธิ์ของ ทปอ.  
(Clearing House) 

7 - 8 กมุภาพนัธ์ 2565 4 - 5 พฤษภาคม 2565 8 - 9 มถินุายน 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้าศกึษา  
(ทีย่นืยนัสทิธิ์เข้าศึกษา) 

22 กมุภาพันธ์ 2565 19 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565 

 

หมายเหตุ 
* ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house) 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของ ทปอ. 
ก าหนด 
 

9. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 9.1) ผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS  
เพื ่อน าไปใช้ในการ ประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที ่จ าเป็นในศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษา ทั ้งนี้          
หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  
ในส่วนที ่เก ี ่ยวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร ื ่อง หลักเกณฑ์ การยกเว้นการศึกษา 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu) 
 9.2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ 
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้ร ับการจัดให้เร ียนวิชาพื ้นฐานภาษาอังกฤษ 
ตามระด ับผลคะแนน หร ือได ้ร ับการยกเว ้นการเร ียนว ิชาพ ื ้นฐานภาษาอ ังกฤษ (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื ่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียด        
ได้ที่ https://tu.ac.th/academictu) 
 9.3) ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ  
หากไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 
 



10. การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู ้สมัครที ่ใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีผลการศึกษา 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

11. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรน้ี 
11.2) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหาก

ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู ้ม ีส ิทธิ ์เข ้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ  

ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ 

11.3) การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
12.1) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั ้นปริญญาตรี 

โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 
12.2) ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ประกาศ  ณ  วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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