
ตรวจสอบเอกสาร 
กรณีสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ 

 

เลขที่ใบสมัครตามระบบรับสมัคร : ……………………… 
หมวดวิชา : 1…………………………………………….. 

2…………………………………………….. 
ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร : ................................................................ 

 

เอกสารที่ผู้สมัครส่งมายังหลักสูตรฯ 
 

   1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดของผู้สมัครครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
    พร้อมเซ็นชื่อในใบสมัครหน้าสุดท้ายให้เรียบร้อย 

       2. จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) จ านวน 1 ชุด โดยปิดผนึกและลงนามในที่คาบผนึกด้วย 
               โดยผู้ประเมินต้องไม่ใช่ญาติ 

     3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

     4. ส าเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ที่ออกโดยส านักทะเบียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

     5. ส าเนาใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ CU - TEP ตั้งแต่ 30 คะแนน หรือ TOEFL ตั้งแต ่400 คะแนน หรือ 
                 IELTS ตั้งแต่ 3.0 คะแนน  โดยผู้สมัครต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษท่ีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภายใน 
                 วันที่ก าหนดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
                (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษมีผลใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบจนถึง 
                วันยื่นใบสมัคร) 

 

     ข้าพเจ้าได้อ่าน และส่งเอกสารตามรายการทั้งหมดข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในวันสมัครเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

 ลงชื่อ………........................................................ผูส้มัคร  
       (.................................................................)  

    .............../................/..............  
 
 

หมายเหตุ: กรณีส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะขอส่งเพ่ิมเติมภายในวันที่............................................................................................  
ได้แก่ ........................................................................................ .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
           ลงชื่อ ......................................................... ผู้สมัคร  
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ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 
หมวดวิชาท่ีเลือก : กฎหมายเอกชนและธุรกิจ, กฎหมายมหาชน, 
                       กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา,  
                       กฎหมายระหว่างประเทศ   
ให้เลือกสมคัรไดไ้ม่เกิน 2 หมวดวชิา (ตามล าดับความสนใจ) 
ล าดับที่ 1 ................................................................................................. 
ล าดับที่ 2 .................................................................................................  
 

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
 ยังไม่มีผลสอบ จะยื่นผลสอบภายในวันท่ีหลักสูตรฯก าหนด 
 มีผลสอบของ  CU – TEP  TOEFL  IELTS         
     ได้คะแนน..................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
1. ช่ือ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..................................................................... Mr./Mrs./Miss …………….............................................................. 
2. บัตรประชาชนเลขท่ี..................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อาย.ุ................ปี เพศ..................... 
3. สัญชาติ.................................ศาสนา.............................................สถานภาพการสมรส.......................................................บตุร...........................คน 
4. ที่อยู่ส าหรับติดต่อทางไปรษณีย์ เลขท่ี.................หมู่ที่.............หมู่บา้น..................................................ซอย.............................................................. 
 ถนน.......................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................................  
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท.์........................................ 
5. ที่พักอาศัย เลขท่ี.................หมู่ที่.............หมู่บ้าน....................................ซอย..........................................ถนน........................................................... 
 ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................
 โทรศัพทบ์้าน........................................ โทรศัพท์มือถือ.............................................. อีเมลล์.................................................................................... 
6. สถานท่ีท างาน ........................................................................................ต าแหน่ง....................................................................................................... 
 เลขท่ี.................หมู่ที่.............ซอย........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................... 
 อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณยี์..............................โทรศัพท์......................................... 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา   
1.ระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
     ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปรญิญานติิศาสตรบณัฑิต       ส าเรจ็การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต           

ชื่อสถาบันการศึกษา / ปีที่จบการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย  
(GPAX) 

    
2.ระดับปริญญาบัณฑิตและ/หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากสาขาวิชานิติศาสตร์  
     ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย       ส าเรจ็การศึกษา     
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา / ปีที่จบการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย  

(GPAX) 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1” 

เลขที่สมัคร 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
รับเอกสารชุดน้ีไว้
เมื่อวันท่ี 
............................. 

รหัสหลักสูตร 
2893 
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ส่วนที่ 3 ประสบการณ์ในการท างานและ/หรือการฝึกงาน   
โปรดเรียงล าดับย้อนจากปจัจุบันไปอดีต 
 1. ระหว่างเดือน.......................................................... พ.ศ. ....................................ถึงเดือน................................................. พ.ศ. ............................. 
ต าแหน่ง................................................................................ สถานท่ีท างานหรือฝึกงาน................................................................................................. 
เลขท่ี.................หมู่ที่............. ซอย...........................................ถนน............................................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์................................................................... 
อธิบายลักษณะงานท่ีท าสั้นๆ .......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
 2. ระหว่างเดือน.......................................................... พ.ศ. ....................................ถึงเดือน................................................. พ.ศ. ............................. 
ต าแหน่ง................................................................................ สถานท่ีท างานหรือฝึกงาน................................................................................................. 
เลขท่ี.................หมู่ที่............. ซอย...........................................ถนน............................................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์................................................................... 
อธิบายลักษณะงานท่ีท าสั้นๆ .......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ 4 ผลงานทางวิชาการ 
ให้แสดงว่าเคยมีผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ บทวิจารณ์ หนังสอื งานวิจัย หรืองานเขียนมาแล้วหรือไม่ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่  
โปรดระบสุถานท่ีพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์   
 1. .................................................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 2. .................................................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 5 ความมุ่งหมายในการศึกษาขั้นปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
โปรดจดัล าดับเรียงตามความมุ่งหมายหลักและรอง  

1. .................................................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 6 ความสามารถในการเข้าชั้นเรียน 
 1. ในวันธรรมดา ท่านสามารถเข้าช้ันเรียนในเวลา 17.00 น. ได้หรือไม่      ได้ทุกวัน    ได้บางวัน    ไมไ่ด้เลย      
     เพราะ (ให้อธิบายเหตุผลไม่ว่าจะเลือกข้อใด) ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
 2. ในวันเสาร์ ท่านสามารถเข้าช้ันเรียนในเวลา 09.00 น. และ/หรือ 13.00 น. ได้หรือไม่      ได้ทุกวัน    ได้บางวัน    ไม่ได้เลย      
     เพราะ (ให้อธิบายเหตุผลไม่ว่าจะเลือกข้อใด) ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 7 ค ารับรองของผู้สมัคร 
 ผู้สมคัรขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหลายที่ได้ตอบมาในเอกสารประกอบใบสมัครฯ น้ี เป็นความจริงทุกประการ ผู้สมัครรับรู้และยอมผูกพันว่าการแจ้ง
ข้อมูลที่ไมต่รงต่อความเป็นจริงอาจเป็นเหตุให้ใบสมัครมไิด้รับการพจิารณาต่อไปได้ 
 
      
                ลงช่ือผู้สมัคร.................................................................................. 
                               (...............................................................................) 
                              วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ. ...............  
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จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) 

หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ 

 

ผูส้มคัรท่ีมีช่ือปรากฏอยูข่า้งล่างน้ี ไดส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชา

นิติศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภาควิชานิติศาสตร์ขอความกรุณาท่านผูเ้ขียนไดโ้ปรดกาและ

กรอกขอ้ความในแบบสอบถามน้ีใหต้รงความเป็นจริงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีทางภาควิชาไดรั้บจะเป็น

ขอ้มูลสาํคญัท่ีจะนาํไปประกอบการพิจารณาผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโทของภาควิชา ขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะ

เกบ็เป็นความลบัและจะไม่ใชเ้ป็นส่วนของประวติัถาวรของผูส้มคัร ภาควิชานิติศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผูเ้ขียน

ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือเพ่ือการคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัดีท่ีสุดในการศึกษาระดบัน้ีซ่ึงจะศึกษาคน้ควา้และทาํงาน

ตามมอบหมายไดค้รบจนจบหลกัสูตร 

 

1) ช่ือผูส้มคัร………………………………………… นามสกุล .................................................................... 

 เลขท่ีสมคัร.............................................................  หมายเลขโทรศพัท ์.................................................... 

2) ช่ือผูเ้ขียนจดหมายรับรอง.......................................................... นามสกลุ...................................................    

อาชีพ....................................................................... ตาํแหน่ง..................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................  

................................................................................ หมายเลขโทรศพัท ์....................................................  

3) ในการเขียนจดหมายรับรองน้ี ผูส้มคัร 

 .................. ก) ไดมี้โอกาสดูขอ้ความท่ีกรอกทั้งหมด 

 .................. ข) ไม่มีโอกาสไดดู้ขอ้ความท่ีกรอก 

 

 

 

      ลงนาม ....................................................................................... 

              ผู้ เขียนจดหมายรับรอง 

 

                                                                วนัท่ี.............เดือน.................................... พ.ศ. ......................... 
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 โปรดกา  และ / หรือเตมิข้อความ 

1) ท่านมีความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัรในฐานะ (อาจกาไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้) 

................ ก)  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

................ ข)  อาจารยผ์ูส้อนวิชา 

................ ค)  อาจารยผ์ูค้วบคุมการทาํรายงานหรือวิทยานิพนธ์ 

................ ง)  ผูท้าํงานร่วมในโครงการวิจยัหรือโครงการอ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

................ จ)  ผูร่้วมงาน 

................ ฉ)  หวัหนา้หน่วยงานท่ีผูส้มคัรสงักดั 

................ ช)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................ 

2) ท่านรู้จกัผูส้มคัรเพียงใดในการประเมินความสามารถของผูส้มคัร 

ก) รู้จกัมาก ข)  รู้จกัดีพอสมควร ค)  รู้จกั ง)  ไม่ค่อยรู้จกันกั 

3) ใน 1) และ 2) นั้น ท่านมีโอกาสประเมินความสามารถผูส้มคัรเป็นเวลา...........................ปี 

4) เม่ือเทียบกบั ผู้เรียน ในรุ่นเดียวกนัในวิชานั้นๆ หรือใน การทํางานวชิาการ นั้น ท่านเห็นวา่ ผู้สมคัร            

มีความสามารถในทางวิชาการอยูใ่นระดบัใด 

ก) ระดบัดีมาก (5% แรกของกลุ่ม)  ข)  ระดบัดี (10% แรกของกลุ่ม) 

ค)   ระดบัปานกลาง (20% แรกของกลุ่ม)  ง)  ระดบัตํ่ากวา่ 20% แรกของกลุ่ม 

5) เม่ือเทียบกบัผูท้าํงานในหน่วยหรือลกัษณะงานเดียวกนักบัท่ี ท่านควบคุมดูแล ผูส้มคัรมีความสามารถใน

การทาํงานในระดบัใด 

ก) ระดบัดีมาก (5% แรกของกลุ่ม)  ข)  ระดบัดี (10% แรกของกลุ่ม) 

ค)   ระดบัปานกลาง (20% แรกของกลุ่ม)  ง)  ไม่มีโอกาสประเมิน เพราะ..........................  

6) การศึกษาปริญญาโทน้ีจะเป็นการส่งเสริมคุณสมบติัในการทาํงานของผูส้มคัรท่ีทาํอยูห่รืองานท่ีผูส้มคัร

สนใจจะทาํหรือไม่ 

ก) ส่งเสริมโดยตรง  ข)  ส่งเสริมมาก   ค) ส่งเสริม 

ง)   ไม่ต่างจากเดิม  จ)  ไม่เก่ียวกนัเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

7) โปรดประเมินผูส้มคัรตามตารางขา้งล่างน้ี 

รายการ ดเียีย่ม ดมีาก ด ี ปานกลาง ตํา่กว่าปกต ิ
ใช้ไม่ได้

เลย 

ไม่มีโอกาส

ประเมนิได้ 

1)   ความรับผิดชอบ        

2)   ความมีเหตุผล        

3)   ความมีมนุษยสัมพนัธ์        

4)   ความคิดสร้างสรรค ์        

5)   ความกลา้ในการแสดงความเห็น        

6)   การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น        

7)   ความขยนัหมัน่เพียร        

8)   ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้        

9)   ความสามารถในการวิเคราะห์        

10) ความสามารถในการแกปั้ญหา        

11) พ้ืนความรู้ในสาขาท่ีเรียนมา        

12) ความสนใจในเร่ืองราวสาํคญัในปัจจุบนั 

       ท่ีอาจอยูน่อกตาํราท่ีเรียนหรือทาํงาน 

       

13) ความเป็นผูน้าํ        

14) ความสามารถในการเขียน        

 

8) ในการรับรองผูส้มคัรเขา้เรียนปริญญาโทท่ีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่านมีความมัน่ใจใน

การรับรองเพียงใด 

ก) มัน่ใจท่ีสุด  ข) มัน่ใจมาก   ค) มัน่ใจ  ง) ไม่มัน่ใจนกั 

9) ในจาํนวน ผู้สมคัรที่ท่านประเมนิและเขยีนรับรอง ใหเ้ขา้ศึกษาปริญญาโทท่ีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ในปีน้ี 

ท่านสนบัสนุน ผูส้มคัรผูน้ี้ 

ก) มากท่ีสุด   ข) มาก   ค) เท่าๆ กบัผูอ่ื้น 

10) ในกรณีท่ีท่านเห็นวา่เป็นการจาํเป็นและสมควร โปรดเขียนจดหมายประเมินผลและรับรองผูส้มคัรโดยอาจ

เพ่ิมเติมขอ้มูลข้ึนจากท่ีระบุมาแลว้ในขอ้ 1) - 9) โดยส่งจดหมายดงักล่าวมาพร้อมกบัจดหมายรับรองน้ี 

 

 โปรดส่งจดหมายรับรองมาในซองสําหรับใส่จดหมายรับรองท่ีจ่าหน้าถึง “ผู้ อ ํานวยการ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซ่ึงไดม้อบมาพร้อมน้ี โดยปิด

ผนึกและลงนามกาํกบัท่ีคาบผนึกดว้ย แลว้มอบใหผู้ส้มคัรจดัการนาํส่งพร้อมกบัเอกสารอ่ืน 



คําแนะนําการสอบสัมภาษณ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
 

1. การสอบสัมภาษณเปนการวัดความรูทางวิชาการของผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 

โดยมีคะแนน 25 คะแนน 

2. ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณควรทบทวนความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับหมวดวิชา

ที่ตนมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ เพื่อใชในการอธิบายและตอบคําถาม

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

3. ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณควรมากอนเวลาสอบสัมภาษณ ประมาณ 30 นาที 




