
 

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

 

ภาควิชา   นิติศาสตร                      คณะนิติศาสตร 

สาขาวิชา  นิติศาสตร      

หลักสูตร   นิติศาสตรมหาบัณฑิต                                            รหัสหลักสูตร       2    8     9     3  
 

คุณสมบัติ  

1. ส่าเร็จการศึกษาขั้นต ่าปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

2. ผานการคัดเลือกตามวิธีการที หลักสูตรก่าหนด 

3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื อมเสียอยางรายแรง 

4. ผูเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันมิได 

5. ผูเขาศึกษาตองผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษในวันลงทะเบียนแรกเขา ดังตอไปน้ี 

5.1 มีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 30 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต 400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป กอนลงทะเบียน

แรกเขา ทั้งน้ี ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบจนถึงวันปดรับสมัคร 

5.2* กรณีผานการคัดเลือกตามขอ 2 แตยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษตามขอ 5.1 ใหรับเขาศึกษาได โดยมีสถานภาพเปน นิสิตทดลอง

ศึกษา และมีเงื อนไขวานิสิตทดลองศึกษาจะตองด่าเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปีการศึกษา 2563 ขอใดขอหนึ ง ดังน้ี 

1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหมีคะแนนตามขอ 5.1  

2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษส่าหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

หมายเหตุ*: กรณีตามขอ 5.2 เปนการผอนผันตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  3/2563 เมื อวันที   

19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และทั้งน้ีในการส่าเร็จการศึกษา นิสิตตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL  

ตั้งแต 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป หรือสอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษตามที มหาวิทยาลัยก่าหนดดวยจึงจะส่าเร็จ

การศึกษาได 

รับสมัครออนไลน 

ตั้งแตวนัจนัทรที่ 6 มกราคม ถึงวันศุกรที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ผานเว็บไซตระบบการรับสมัครออนไลน https://law.chula-regist.com 

วิธีการคัดเลือก วันและเวลา วิธีการ 

1. พิจารณาเอกสารประกอบการรับสมัคร 

2. พิจารณาจากบทวิเคราะหตามหัวขอที 

คณะนิติศาสตร ก่าหนดส่าหรับการ

สมัครเขาศึกษาในแตละหมวดวิชา  

ก าหนดปิดรับสมัคร/ย่ืนเอกสาร 

วันศุกรที  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 23.59 น. 

ก าหนดการแจงหัวขอ/การสงบทวิเคราะห 

ผูสมัครมีเวลา 24 ชั วโมงในการจัดท่ าบท

วิเคราะหทางเว็บไซตของระบบการรับสมัคร

ออนไลน  https:/ / law.chula- regist.com 

ตามก่าหนดการดังน้ี 

1. ก่าหนดการแจงหัวขอบทวิเคราะห 

วันอาทิตยที  10 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

2. ก่าหนดการสงบทวิเคราะห 

ภายในวันจันทรที  11 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

อัพโหลดเอกสารประกอบการรับ

สมัคร และบทวิเคราะหตามวันเวลา

ที ก่าหนดผานระบบการรับสมัคร

ออนไลนที เว็บไซต 

https://law.chula-regist.com 
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รับสมัครออนไลน 
ตั้งแตวนัจนัทรที่ 6 มกราคม ถึงวันศุกรที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ผานเว็บไซตระบบการรับสมัครออนไลน https://law.chula-regist.com 
วิธีการคัดเลือก วันและเวลา วิธีการ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรจะยึดตามเวลาที ผู้สมัครกดส่งส่าเร็จและ

ปรากฏในระบบการรับสมัครออนไลน์เป็นส่าคัญ 
 3.    สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที  1-5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา 9.00 - 17.00 น. 
หมายเหตุ 
ส่าหรับวัน-เวลาการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์แต่ละคน หลักสูตรจะประกาศให้ทราบ

ต่อไป 

การสอบสัมภาษณ์ 
ด้วยระบบออนไลน์ 

หมายเหตุ 
ส่าหรับระบบออนไลน์ที จะใช้ จัดสอบ

สัมภาษณ์ของผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

หลักสูตรจะประกาศให้ทราบต่อไป 
 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ                     120 คน         
1. หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ    35  คน 
2. หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 20  คน 
3. หมวดวิชากฎหมายมหาชน     35  คน 
4. หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ    30  คน               

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันจันทร์ที  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ที  https://law.chula-regist.com 

 

ประกาศผลการคัดเลือก    วันจันทร์ที  8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ที  https://law.chula-regist.com 

การเลือกหมวดวิชา 
1. ให้ผู้สมัครเลือกหมวดวิชาที ต้องการเข้าศึกษาเพียงหมวดวิชาเดียว 
2. สําหรับผูสมัครที่สมัครกอนประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่าหมวดวิชาที เลือกอันดับแรกเป็นหมวดวิชาที ผู้สมัครเลือก เว้นแต่ผู้สมัคร

ประสงค์จะขอเปลี ยนหมวดวิชาที เลือก ให้แจ้งหลักสูตรทางอีเมล และด่าเนินการตามที หลักสูตรจะได้แจ้ง ภายในวันศุกร 
ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี การแจ้งความประสงค์ขอเปลี ยนหมวดวิชาที เลือกหลังพ้นก่าหนดดังกล่าวจะไม่ได้รับการ

พิจารณาทุกกรณี 

การสมัคร 
 

สมัครทางระบบออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครและหลักฐานการช่าระ

ค่าธรรมเนียมการสมัครที เว็บไซต์ https://law.chula-regist.com  

เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย 1 น้ิว จ่านวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
3. หลักฐานการช่าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
4. ส่าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรที ทางราชการออกให้ 
5. ส่าเนาประวัติการศึกษา 

- ส่าเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และส่าเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  
- หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าก่าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย (กรณียังไม่ส่าเร็จ

การศึกษา) 
6. ส่าเนาใบรับรองผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
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หมายเหตุ 
1. ในการสมัครออนไลน์น้ัน ถือว่าผู้สมัครได้รับรองว่าข้อมูลและเอกสารทั้งหลายที แนบมาน้ัน  

เป็นความจริงทุกประการ 
2. เอกสารตามข้อ 1-4 ก่าหนดส่งวันปิดรับสมัคร วันศุกร์ที  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 23.59 น. ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที เว็บไซต์ https://law.chula-regist.com 
3. เอกสารตามข้อ 5 สามารถส่งภายหลังได้ที อีเมลหลักสูตร llm-thai@law.chula.ac.th ภายใน

วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี การส่งเอกสารตามข้อ 5 หลังพ้นก่าหนดดังกล่าว

จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสัมภาษณ์ 
4. เอกสารตามข้อ 6 สามารถส่งภายหลังได้ที อีเมลหลักสูตร llm-thai@law.chula.ac.th  

ก่อนลงทะเบียนแรกเข้า 
เอกสารบทวิเคราะห ให้ผู้สมัครจัดท่าบทวิเคราะห์ในหัวข้อที ก่าหนดส่าหรับการสมัครเข้าศึกษาของแต่ละหมวด วิชา  

ความยาวของบทวิเคราะห์ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (รวมเชิงอรรถ ถ้ามี) พร้อมระบุชื อ นามสกุล 

ที ขอบบนของกระดาษ (header) ทุกหน้า และบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่าหรับอัพ

โหลดขึ้นระบบการรับสมัคร 

รายละเอียดคาใชจาย  
 1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร                   800.- บาท 
 2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ                     (ตามอัตราที ก่าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย) 
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ                      12,000.- บาท 

หมายเหตุ:  
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครเมื อช่าระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
2. การขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอสอบถามไดที่ โทร. 088-005-6659 หรือ 095-367-6129 
ในวนัและเวลาทําการ หรือ ทางอีเมล llm-thai@law.chula.ac.th 

 

 
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร ครั้งที่ 7/2563  วันที่     1 เมษายน 2563  
 
 

ลงนาม                                             . 
ผู้อ่านวยการหลักสูตร 

       /                /           . 

ลงนาม                                             . 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

            /                /            .    
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