
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
 

ภาควิชา  นิตศิาสตร                           คณะนิตศิาสตร 

สาขาวิชา กฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)     

หลักสูตร  นิตศิาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ            รหัสหลักสูตร              แผน ก แบบ ก2 

(หลักสูตรนานาชาติ)          

คุณสมบัต ิ  

1. สําเร็จการศึกษาขั้นต ําปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

2. ผานการคัดเลือกตามวิธีการที หลักสูตรกําหนด 

3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื อมเสียอยางรายแรง 

4. ผูเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันมิได 

5. ผูเขาศึกษาตองผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ ดังตอไปน้ี 

5.1 มีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 80 ขึ้นไป หรือ TOEFL Internet-based ตั้งแต 79 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 6.0  

ขึ้นไป ทั้งน้ี ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบจนถึงวันปดรับสมัคร 

5.2 ผูเขาศึกษาอาจไดรับการยกเวนคะแนนการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งแรกเขาและกอนสําเร็จการศึกษา 

หากเปนผูที สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

รับรอง 

5.3* กรณีผานการคัดเลือกตามขอ 2 แตยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษตามขอ 5.1 ใหรับเขาศึกษาได โดยมีสถานภาพเปน นิสิตทดลอง

ศึกษา และมีเงื อนไขวานิสิตทดลองศึกษาจะตองสอบภาษาอังกฤษใหมีคะแนนตามขอ 5.1 ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2563 

หมายเหตุ*: กรณีตามขอ 5.3 เปนการผอนผันตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  3/2563 เมื อวันที   

19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และทั้งน้ีในการสําเร็จการศึกษา นิสิตตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 80 ขึ้นไป หรือ TOEFL 

Internet-based ตั้งแต 79 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 6.0 ขึ้นไป 

รับสมัครออนไลน 

ตั้งแตวนัจนัทรที่ 9 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

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

วิธีการคัดเลือก วันและเวลา วิธีการ 

1. พิจารณาเอกสารประกอบการรับสมัคร กําหนดปดรับสมัคร/ย่ืนเอกสาร 

วันพฤหัสบดทีี  30 เมษายน พ.ศ. 2563  

เวลา 23.59 น. 

อัพโหลดเอกสารประกอบการรับ

สมัคร ที กําหนดผานระบบ 

การรับสมัครออนไลนที เว็บไซต 

https://law.chula-regist.com 

2. สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หมายเหตุ 

สําหรับวัน-เวลาการสอบสัมภาษณของผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณแตละคน หลักสูตรจะประกาศใหทราบตอไป 

การสอบสัมภาษณ 

ดวยระบบออนไลน 

หมายเหตุ 

สํ าหรับระบบออน ไลน ที จ ะ ใช จัด สอบ

สัมภ าษณ ของผู มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภ าษณ 

หลักสูตรจะประกาศใหทราบตอไป 

 

 

2 8 9 0 

        



2 

 
จํานวนนิสิตทีค่าดวาจะรับ   10  คน   

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  ครั้งที  3 วันศกุรที  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563         ที  https://law.chula-regist.com  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก          ครั้งที  3 วันอังคารที  2 มิถุนายน พ.ศ. 2563          ที  https://law.chula-regist.com 
 

การสมัคร 

 

สมัครทางระบบออนไลนพรอมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครและหลักฐานการชําระ

คาธรรมเนียมการสมัครที เว็บไซต https://law.chula-regist.com 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. ใบสมัคร 

2. รูปถาย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

3. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  

5. สําเนาประวัติการศึกษา 

- สําเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และสําเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย (กรณียังไมสําเร็จ

การศึกษา) 

6. หนังสอืแนะนําตัวเอง ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 

7. ประวัติสวนตัว และประวัติการทํางาน 

8. สําเนาใบรับรองผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) 

หมายเหตุ : ในการสมัครออนไลนน้ัน ถือวาผูสมัครไดรับรองวาขอมูลและเอกสารทั้งหลายที 

แนบมาน้ัน เปนความจริงทุกประการ 
 

รายละเอียดคาใชจาย  

                 1.  คาธรรมเนียมการสมัคร                                           1,000.-บาท 

                 2.  คาเลาเรียน  ภาคการศึกษาละ                                        (ตามอัตราที กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย)  

                 3.  คาธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ                                        51,500.-บาท 

                 4.  คาธรรมเนียมการศึกษาและศึกษา/ดูงาน/วิจัย ในตางประเทศ       66,500.-บาท 

    (ระบบการศึกษาแบบตรีภาค ตลอดหลักสูตร 2 ป ปที  1 (ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา) ปที  2 (ทําวิทยานิพนธ)) 

  หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการสมัครเมื อชําระแลวจะไมคืนไมวากรณีใด ๆ 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอสอบถามไดที่ โทร. 063-691-4191 ในวนัและเวลาทําการ  

หรือ ทางอีเมล llm-inter@law.chula.ac.th 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะนิตศิาสตร ครั้งที่ 7/2563  วันที่     1 เมษายน 2563  

  

 

 

        

 

ลงนาม                                             . 

คณบดีคณะนิติศาสตร 

            /                /            .    

 

ลงนาม                                             . 

ผูอํานวยการหลักสูตร 

3 /เม.ย. /2563     
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