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ใบตรวจสอบรายการส่งเอกสารประกอบการสมัคร  
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 2 พฤษภาคม 2563 
(ส าหรับการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์) 

 
รายการเอกสารประกอบการสมัคร 

    1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

  2. หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  3. จดหมายรับรองความสามารถทางวิชาการจากคณาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ (Letter of Recommendation) 
จ านวน 2 ชุด 

  4. หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจและอาจน ามาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบที่คณะ
นิติศาสตร์ก าหนด จ านวน 1 ชุด 

  5. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

       6. ส าเนาปริญญาบัตร ระดับนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

        7. ส าเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ระดับนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต   

  8. ส าเนาใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ CU - TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป 
หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ผู้สมัครต้องยื่นส ำเนำใบรับรองผลกำรสอบภำษำอังกฤษภำยในก ำหนดของบัณฑิต
วิทยำลัย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ำศึกษำ (ผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผล
คะแนนกำรทดสอบจนถึงวันยื่นใบสมัคร 

 9. วิทยานิพนธ์หรือเอกัตศึกษา 

 10. บทความทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ 1 เรื่อง (ไม่ต่ ากว่า 10 หน้า) ที่ผู้สมัครเขียนเองทั้งฉบับเพ่ือแสดงความรู้ทาง
วิชาการและความสามารถในการค้นคว้าวิจัย (ในกรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต  บทความทาง
วิชาการต้องไม่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือเอกัตศึกษาและบทความดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องได้รับการตีพิมพ์) 

 11. หลักฐานแสดงผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือเอกัตศึกษา (ถ้ามี) 

 12. เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น เอกสารรับรองการเป็นผู้ช่วยงานวิจัย เอกสารรับรองความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ เอกสารรับรองการผ่านการอบรมการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ เป็นต้น (ถ้ามี) 

 
 

ลงช่ือ............................................ผู้สมัคร 
(...............................................) 

วันที่..................................................... 
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ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนติิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(30 น.ด.) 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
1. ช่ือ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..................................................................... Mr./Mrs./Miss ……………................................................................... 
2. บัตรประชาชนเลขท่ี.......................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อายุ.................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   
7. ระดับปรญิญานติิศาสตรมหาบณัฑิต 

ชื่อสถาบันการศึกษา ปีทีจ่บ
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 
(GPAX) 

สาขาวิชา ชื่อปริญญาบัตร 

     
8. ระดับปรญิญาบณัฑติและ/หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ต้องส่งหลักฐานรับรองคุณวุฒิและใบรับรองคะแนนด้วย) 
     ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย       ส าเรจ็การศึกษา     

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย (GPAX) สาขาวิชา ชื่อปริญญาบัตร 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

9. สอบไลไ่ด้เป็นเนติบณัฑิตตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภาแล้ว (ต้องส่งส าเนาประกาศนียบตัรของส านักอบรมฯ 
ด้วย)เมื่อปีการศึกษา (ถ้ามี) :.........................................    
10. กิจกรรมระหว่างศึกษาในสถาบันท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยล าดับตามที่ผู้สมัครเห็นว่าส าคัญที่สดุ (ต้องแนบใบรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา                                    
      อาจารย์กิจการนิสิต – นักศึกษา หรืออาจารย์อื่นท่ีมีหนา้ที่ดังกล่าว) 
  1)................................................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
  2)................................................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1” 
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ส่วนที่ 3 ค ารับรองของผู้สมัคร 
 ผู้สมคัรขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหลายที่ได้ตอบมาในเอกสารประกอบใบสมัครฯ นี้ เป็นความจริงทุกประการ ผู้สมัครเป็นอันรับรู้และยอมผกูพันว่า การ
แจ้งข้อมูลที่ไมต่รงต่อความเป็นจรงิอาจเป็นเหตุให้ใบสมัครของผูส้มคัรมิได้รับการพิจารณาต่อไปได้ (ท้ังนี้ข้อมูลที่กรอกมานี้ จะไมส่ามารถแก้ไขไดด้้วย
ตัวเองภายหลัง และผู้สมัครมสีิทธิในการกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว) 
 
ยืนยันใบสมัครนี้ ลงลายมือช่ือ .................................................................................................................................................. 
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แบบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่สนใจและอาจน ามาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

ค าชี้แจง 
 

 แบบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่สนใจและอาจน ามาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้ส าหรับให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด  และให้ข้อมูล
ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จ านวน 1 ชุด เพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

 
ส่วนที่ 1 

 
ชื่อ – นามสกลุ............................................................................................................................................................ 
ชื่อสถาบนัการศึกษา................................................................ชื่อปริญญาบัตร........................................................... 
เกรดเฉลี่ย...................................................ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (CU – TEP)....................................................... 
 

 
ส่วนที่ 2 

 
 ผู้สมัครท าข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (proposal) มาในเอกสารแนบมาพร้อมกับแบบข้อเสนอนี้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. หัวข้อวิทยานิพนธท์ั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. ที่มาและความส าคัญของหัวข้อ โดยแสดงให้เห็นประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว 
3. วัตถุประสงค ์
4. สมมติฐานเบื้องต้น 
5. แนวทางในการแก้ปัญหา  
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7. บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่เสนอ  

 
 
 
 

******************************* 
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จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
ผู้สมัครที่มีชื่อปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ ได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลให้ตรงความเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ข้อมูลต่างๆ ที่
ทางคณะได้รับจะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน าไปประกอบการพิจารณารับผู้สมัครเข้าศึกษา คณะจะเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความลับและ
จะไม่ใช้เป็นส่วนของประวัติถาวรของผู้สมัคร คณะนิติศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้เขียนที่ได้ให้ความร่วมมือเพ่ือการคัดเลือกผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในการศึกษาระดับนี้ 

 
1. ชื่อผู้สมัคร………………………………………………………… นามสกุล .......................................................... .......... 
     
2. ชื่อผู้เขียนจดหมายรับรอง.......................................................... นามสกุล................................. ..................    

อาชีพ....................................................................... ต าแหน่ง........ ..............................................................ที่อยู่
............................................................................................................................. ................................  
................................................................................ โทรศัพท์ ................................... ................................  

3.  ความสัมพันธ์กับผู้สมัครและระยะเวลาที่รู้จักผู้สมัคร 
 .....................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 
4. ผู้เขียนท าจดหมายรับรองโดยให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  ก. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
  ข. ศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง 
  ค. บุคคลิกภาพ 
  ง. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
  โปรดส่งจดหมายรับรองใส่ซองที่จ่าหน้าถึงผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  โดยปิดผนึกและลงนามก ากับที่คาบผนึกด้วย  แล้วมอบให้ผู้สมัครจัดการน าส่งพร้อมกับเอกสารอ่ืน 
 
 
 
                ลงนาม ............................................................................. 
                          ผู้เขียนจดหมายรับรอง 
                                                               วันที่................เดือน..............................พ.ศ.25.............. 
 


