ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
(สาหรับการรับสมัครกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-------------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สาหรับการรับสมัครกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้มาขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาขากฎหมายเอกชน
๑) นายวรวิทย์

วัชรโชติสกุล

๒. สาขากฎหมายอาญา
๑) นายนรเศรษฐ์
๒) นายธันยพัฒน์
๓) นายวีริช
๔) นายครรชิต

นาหนองตูม
ประมวลวิทย์
เลิศโสภา
ช่อเกตุ

๓. สาขากฎหมายมหาชน
๑) นางสาวพนิดา
๒) นางสาวรัฐญา
๓) นายวฤษฎิ์
๔) นางสาวนพวงษ์
๕) นางสาวอาชชวี

เพ็ชรศรีกอง
สุขธรรมนิยม
อินทร์มา
มังคละชน
หิรัณยะคุปต์

๔. สาขากฎหมายธุรกิจ
๑) นายศุภวัฒน์
๒) นางสาวช่อทิพย์
๓) นายณัฏฐ์
๔) นายนวพล

ศุภพล
อุ่นจันทึก
พูลผล
สุขเกษม

๕) นางสาวศิวาพร

เอี่ยมวิบูลย์

๕. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๑) นางสาวจีระ
พุ่มพวง
๖. สาขากฎหมายภาษี
๑) นายฉัตรชัย
พันธุ์วิชาติกุล
๒) นางสุลีพร
อนธนารักษ์
๓) นายปัณณวิชญ์
สกุลเบญจโยธิน
๔) นายประทีป
สลีอ่อน
๗. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) นางสาวภาสินี
พัฒน์บูรมย์
๒) นางสาวคุ้มเกล้า
จิตรีขันธ์
๓) นายเฉลิมชัย
ศรีจันทร์
ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาดังรายชื่อข้างต้น ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนลักษณะ
วิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รอลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์)
ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
--------------------------------------------ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียน
รายวิชาเพื่อให้มีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 24 – 30 เมษายน 2562 ตามขั้นตอนดังนี้
1. ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ”นักศึกษาใหม่” ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
2. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา “ตัวอย่างการขึ้นทะเบียน www.reg.tu.ac.th/th/post/read/150”
2.1 บันทึ กประวั ติส่วนตั ว ที่ www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบีย น
นั กศึกษา และ รหั ส ผ่ าน เลขประจ าตั วประชาชน 13 หลั ก หรือ เลขที่ หนั งสื อเดิ น ทาง (Passport No.) ส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ เป็น รหัสผ่าน โดยกรอกรายละเอียดประวัตินักศึกษา
2.2 Upload ไฟล์ รูป ถ่ า ยสี (JPG) ความละเอี ย ดไม่ น้ อ ยกว่ า 600 dpi สวมเสื้ อ ไม่ มี
ลวดลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมครุยปริญญา อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย
เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพื้นหลังเป็นสีพื้น
2.3 พิ ม พ์ ใ บขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา และลงชื่ อ นั ก ศึ ก ษา และ วั น /เดื อ น/ปี ในใบขึ้ น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
*2.4 Scan หลักฐาน ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกันด้วย Scanner
แบบสี เท่ า นั้ น (ไม่ ใช้ โทรศัพ ท์ มื อถือ ) บั น ทึ กเป็ น PDF File โดยตั้ ง ชื่ อ File เป็ น เลขทะเบี ย นนั กศึ กษา ตั ว อย่ า ง
“6103030012” (ที่ได้รับตามข้อ 1) ประกอบด้วย
1) ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ 2.3
2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport (สาหรับนักศึกษาต่างชาติ)
3) หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้า/ยศ หรือ ชื่อ -สกุล กรณี ที่ข้อมูลในหลักฐาน
สาเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
4) ปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ที่ ร ะบุ วั น ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา
5) Transcript ที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษา
6) ใบรับ รองแพทย์ (ออกให้ ไม่ เกิน 6 เดื อน) ต้ องระบุ ข้อ ความว่ า “สุ ข ภาพ
แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
2 .5 ส่ ง ไ ฟ ล์ เ อ ก ส า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ที่
https://goo.gl/vwW252 และเก็ บ ต้ น ฉบั บ หลั ง การ Scan ไว้ เป็ น หลั กฐาน กรณี ส่ งหลั ก ฐานการขึ้ น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”
3. Download แบบฟอร์ม ตรวจสอบวุฒิ การศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th เพื่ อ ส่ งให้ สถาบั น เดิ ม
ตรวจสอบ และรับรองการสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันเดิมแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ grad-verify@reg.tu.ac.th
หรือส่งทางไปรษณีย์ (ดูรายละเอียดในฟอร์มตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา)

4. นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ตาม ข้อ 2.4* พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป ภายในวันที่ 24 – 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ
ธุรการบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
5. นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “เข้า
สู่ระบบ” Login ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก เป็น รหัสผ่านด้วย เลขประจาตัวประชาชน หรือ เลขที่ Passport
“ตัวอย่างการลงทะเบียน www.reg.tu.ac.th/th/post/read/244”
6. รายวิชาที่ลงทะเบียนสาหรับนักศึกษารหัส 62
สาขากฎหมายเอกชน
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LA 610
Theo. Priv. Law.
3
LA 611 Sec 01
Adv. Civ. Com.
3
LA 615
Civ. Law. Sys.
3
สาขากฎหมายอาญา
LA 620 Sec 01
Adv. Crim. Law.
3
LA 621
Adv. Crimino & Peno.
3
LA 720
Adv. Crim. Procd.
3
สาขากฎหมายมหาชน
LA 630
Adv. Consti. Law.
3
LA 631
Adv. Admin. Law
3
LA 730
Adv. Pub. Fin
3
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
LA 640
Adv. Inter. Law.
3
LA 641
Inter. Econ. Law.
3
LA 642
Problm. Law. Treat.
3
สาขากฎหมายธุรกิจ
LA 650
Adv. Busin. Organ
3
LA 651
Adv. Tax. Law.
3
LA 750
Invest. & Trade Law
3
สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LA 660
Inter. Sale. Goods.
3
LA 661
Inter. Fin. Law.
3
LA 760
Contract. Affreightment.
3
สาขากฎหมายภาษี
LA 670
Income Tax.
3
LA 671
Consum. Tax.
3
LA 672
Theo. Tax. Law
3

LA 680
LA 681
LA 780

สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Nat. Res. Law & Pol.
Adv. Envir. Law.
Inter. Envir. Law.
7. อัตราค่าลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนจานวน 9 หน่วยกิต
2. ลงทะเบียนจานวน 6 หน่วยกิต
3. ลงทะเบียนจานวน 3 หน่วยกิต

3
3
3

รวมค่าธรรมเนียมแล้ว เป็นเงิน 42,710 บาท
รวมค่าธรรมเนียมแล้ว เป็นเงิน 33,710 บาท
รวมค่าธรรมเนียมแล้ว เป็นเงิน 24,710 บาท

*** นาใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนลักษณะวิชาไปชาระเงินที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา หรือชาระเงินด้วยบัตร
เครดิต เสียค่ าธรรมเนี ย ม 1.3% บวกVat 7 % (ยกเว้น บั ตรเครดิ ตธนาคารกสิ กรไทย มธ. ไม่เสีย ค่าธรรมเนี ยม) ที่ธุรการ
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 24 – 30 เมษายน 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนไม่
สมบูรณ์ และเก็บสาเนาใบชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน

