ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิตศิ าสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์
คณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 รอบที่สอง
----------------------------------------------------------ตามที่ ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ได้ ป ระกาศรับ สมั ครบุ ค คลเข้าศึ ก ษาใน
โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รอบแรก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม
2560 แล้ ว นั้ น คณะนิ ติศ าสตร์เห็ น สมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศ าสตร์ภ าคบัณ ฑิ ต
ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 รอบที่สอง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. จานวนรับเข้าศึกษา 500 คน (รวมกับรอบแรก) แยกเป็น
2.1 จานวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ปกติ จานวน 400 คน
2.2 จานวนผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาสาหรับผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ จานวน 100 คน โดยมี
หลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
2.2.1 ผู้ ข อโควตาส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในภาครั ฐ จะต้ อ งสมั ค รสอบและเข้ าสอบ
คัดเลือกเช่นเดียวกับผู้สมัครอื่นทั่วไป
2.2.2 ผู้ ขอโควตาจะต้องเป็น เจ้าหน้าที่ ในหน่ว ยงานของรัฐ หรือสมาชิกรัฐ สภา
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น อันหมายความถึง สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
อบต. สมาชิกสภา อบจ. และสมาชิกสภาเทศบาล
2.2.3 ผู้ขอโควตาจะต้องแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดว่าการ
เข้าศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ โดยต้องส่งหนังสือรับรองมายังคณะนิติศาสตร์
ก่อนวันสอบข้อเขียน
2.2.4 ผู้ ข อโควตาจะต้ อ งเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ห น่ วยงาน ที่ ตั้ ง อยู่ ใ น เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ซึ่งจะ
สามารถมาศึกษาได้อย่างสม่าเสมอ
2.2.5 ในการจัดสรรโควตา คณะนิติศาสตร์จะบวกคะแนนเพิ่มให้กับผู้ขอโควตาอีก
10 คะแนน ในชั้นของการตรวจคะแนนข้อเขียน
2.2.6 ผู้ขอโควตา 100 คน ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมของการ
สอบข้อเขียนกับคะแนนตามข้อ 2.2.5 เท่ากับหรือมากกว่าคะแนนการสอบข้อเขียนของผู้สอบผ่านการคัดเลือก
คนสุดท้ายตามข้อ 2.1
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้ นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้นสาขานิติศาสตร์ และ
ต้องมีหลั กฐานที่แสดงว่าเป็น ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญ ญาตรีมาแสดงอย่างครบถ้วนในวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา
2 . มี คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ๆ ต า ม ข้ อ บั งคั บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ชั้ น ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ไม่รับพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย
4. การรับสมัคร
4.1 สมั ค รผ่ านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ www.grad.law.tu.ac.th ระหว่ า งวั น จั น ทร์ ที่ 27
มีนาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
4.2 อัตราค่าสมัครสอบ 400 บาท โดยชาระผ่านระบบ Teller payment หรือตัดบัตร
เครดิต ที่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
5. ประกาศผังสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
6. วิธีการสอบคัดเลือก
ประกอบด้วย
- การสอบข้อเขียน
1) วิชาย่อความ
2) วิชาเรียงความ
- การสอบสัมภาษณ์
7. วันสอบข้อเขียน
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณ ะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
8. วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
9. วันสอบสัมภาษณ์
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณ ะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
10. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
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11. วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ระหว่ า งวั น เสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 และวั น จั น ทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 –
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ผ่านระบบของสานักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th (พิมพ์ใบ
ขึ้นทะเบียนเพื่อนาส่งเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียน)
12. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วัน อาทิตย์ที่ 6 สิ งหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้ อง LT.2 และห้ อง 301
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
13. วันจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
รอปฏิทินมหาวิทยาลัย
14. วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การพิจารณาและวินิจฉัย ของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิทันที หากได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้วจะถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2560
(รอลงนามแล้ว)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

