
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี 
วิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทรและศูนยพัทยา) 

ระบบทวิภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทรและศูนยพัทยา) ระบบทวิภาค ประจำภาคการศึกษาที ่1/2563 

บัดนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมไดดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ประจำภาคการศึกษาที ่1/2563 ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ทาพระจันทร) 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 01001 นางสาวชณิดาภา สิทธิกรณ 
2 01002 นางสาวปาลิดา ศิลปชำนาญ 
3 01004 นางสาวเบญริสา ลิ่มอนุรักษสกุล 
4 01006 นางสาวกนกพร ศรีเสน 
5 01007 นายณัฐพล สุวรรณรินทร 
6 01008 นายกิตติศักดิ์ จันทรนิเวศน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลย ี(ศูนยพัทยา) 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 02001 นายฐกฤต ขอบอรัญ 
2 02002 นางสาวธิติมา ลวงพน 
3 02003 นายพงษศิริ นฤมิตพานิชกุล 
4 02004 นางสาวสายธาร ใจน้ำ 
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กำหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

3 - 7 สิงหาคม 
2563 

นักศึกษารวบรวม และสแกนหลกัฐานทั้งหมด 

ดำเนินการอัพโหลดไฟลบนระบบของ

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพือ่ขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาใหม 

- สามารถศึกษาขั้นตอนการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมไดที่ 
www.citu.tu.ac.th   
- ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา เพื่อใชในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ไดที่ http://www.reg.tu.ac.th  

5 - 7 สิงหาคม 
2563 

จดทะเบียนเรียนรายวชิาภาคเรียนที่ 1/2563 
พรอมชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 
เว็บไซตของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา  

http://www.reg.tu.ac.th  

10 สิงหาคม 

2563 วันเปดภาคการศึกษาที่ 1/2563 

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
1.1 บันทึกประวัติสวนตัวนักศึกษาใหม ที่ http://www.reg.tu.ac.th เขาสูระบบ ดวยเลขทะเบียน

นักศึกษา และรหัสผานเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
1.2  อัพโหลดไฟลรูปชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ ขนาด 3 x 4 ซม. ขนาดไฟลไมเกิน 1 MB ไฟลนามสกุลเปน 

JPG (สวมเสื้อไมมีลวดลาย หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ไมสวมครุย
ปริญญา อนุโลมรูปถายที่สวมสูทสีสุภาพไมมีลวดลาย เครื่องแบบขาราชการไมสวมหมวก และ   

พ้ืนหลังเปนสีขาวหรือฟา) 
1.3 พิมพใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงชื่อนักศึกษา และวัน/ เดือน/ ป ในใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
1.4 เอกสารตรวจสอบคุณวุฒิ ดาวนโหลด และพิมพหนังสือนำสงพรอมเอกสารตรวจสอบคุณวุฒิสงให

สถาบันเดิมรับรอง 
1.5 เอกสารขึ้นทะเบียน อัพโหลดสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา โดยเขียนเลขทะเบียน

นักศึกษาไวมุมบนขวาบนทุกฉบับ และรับรองสำเนาถูกตอง สแกนเอกสารโดย SCANER แบบสีเทานั้น 
(ไมใชโทรศัพทมือถือ) บันทึกไฟลเปน PDF File แยกไฟลตามเอกสาร ดังนี้  

1.5.1  ใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ที่สั่งพิมพจากอินเทอรเน็ต จากขอ 1.3 
1.5.2  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ รับรองสำเนาถูกตอง  
1.5.3 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา รับรองสำเนา

ถูกตอง   
1.5.4  ใบรับรองรายคะแนน (Transcript)  ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา รับรองสำเนาถูกตอง  
1.5.5  หลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล คำนำหนานาม หรือยศ โปรดแนบหลักฐาน กรณี

ขอมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษา ไมตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน (ถามี) 
1.5.6  ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) ตองระบุขอความวา “สุขภาพแข็งแรงไมเปน

อุปสรรคตอการศึกษา” 
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ทั้งนี้ การกรอกขอมูลประวัติสวนตัวผานระบบสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทุกขั้นตอน ถือเปนสวนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา หากไมไดดำเนินการตามที่กำหนด หรือสงหลักฐาน

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมครบถวน ถือวา “ไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา” 

2. การจดทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 

จดทะเบียนพรอมชำระเงินคาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 ผานเว็บไซตของสำนักงานทะเบียน

นักศึกษา http://www.reg.tu.ac.th ระหวางวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 โดยมีคาใชจายในการลงทะเบียน
รายละเอียดดังนี้ 

รายการ หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี 

1. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 1,000.- 
2. คาลงทะเบียน 36,000.-  

(หนวยกิตละ 3,000 บาท X 12 หนวยกิต) 
3. คาบำรุงมหาวิทยาลัย 1,500.- 
4. คาบำรุงหองสมุด 
(เหมาจาย 4,000 บาทตอป)   

4,000.- 

5. คาธรรมเนียมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เหมาจาย 1,600 บาทตอป)   

1,600.- 

6. คาธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัย 20,000.- 
7. คาคุมครองอุบัติเหตุ  
(เก็บทุกภาค 1/ปการศึกษา) 

110.- 

รวมคาใชจายลงทะเบียน 64,210.- 

หมายเหตุ 
- คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม (ทุกหลักสูตร)    1,000 บาท 
- เมื่อชำระคาลงทะเบียนเรียบรอยแลว ใหเก็บเอกสารการชำระเงินไวเปนหลักฐาน 

             ประกาศ ณ วันที่          กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

             (รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 
                                             รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

                                   ปฏิบตัิการแทนอธิการบดี
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