
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรม 
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

วิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระบบทวิภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบทวิภาค ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2563 

บัดนี้วิทยาลัยนวัตกรรมได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 04001 นายพันธุ์ธัช ผูกมาศ 
2 04002 นายพศุตม์ สว่างวงศ์ 

3 04003 นางสาวจารุจรรย์ ลาภพานิช 

4 04004 นายพูนพิพัฒน์ ตั้งค า 
5 04005 นางสาวรินลดา ขันวิธิ 

6 04006 นางสาวฐิติกัญญ์ ทองดี 
7 04007 นางสาวธนาภา รัตนวรรณ 

8 04008 นางสาวณิชนันทน์ รุ่งศิริเลิศกุล 

9 04009 นางสาวปณัฏฐ์ธนียา จันทร์ขจร 
10 04010 นางสาวพิมพกานต์ ศรีสวัสดิ์ 

11 04011 นายพร้อมสิทธิ์ จริยาคุณการ 

12 04012 นางสาวณฐมน สารประดิษฐ์ 
13 04013 นางสาวกนกพร กลิ่นดอกแก้ว 

14 04014 นางสาวนลพรรณ เจนจิตรศิลป์ 
15 04015 นางสาวณิชากร ชูเมือง 

16 04016 นางสาวพรพฤติกร ศรีทุมสุข 
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ก าหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

5 - 8 มกราคม 2564 

นักศึกษารวบรวม และสแกนหลกัฐานทั้งหมด 
ด าเนินการอัพโหลดไฟลบ์นระบบของส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ 

- สามารถศึกษาขั้นตอนการข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่ 
www.citu.tu.ac.th   
- ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา 
เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ ในวันที่ 5 มกราคม 2564 
ได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th  

   

5 - 8 มกราคม 2564 
จดทะเบียนเรียนรายวชิาภาคเรียนที่ 2/2563 
เว็บไซต์ของส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

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

  11 - 12 มกราคม 2564 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา TU GREATS APP 

11 มกราคม 2564 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563  

 
1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

1.1 บันทึกประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ ที่ http://www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียน
นักศึกษา และรหัสผ่านเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

1.2  อัพโหลดไฟล์รูปชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ ขนาด 3 x 4 ซม. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ไฟล์นามสกุลเป็น 
JPG (สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมครุย
ปริญญา อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และ   
พ้ืนหลังเป็นสีขาวหรือฟ้า) 

1.3 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงชื่อนักศึกษา และวัน/ เดือน/ ปี ในใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
1.4 เอกสารตรวจสอบคุณวุฒิ ดาวน์โหลด และพิมพ์หนังสือน าส่งพร้อมเอกสารตรวจสอบคุณวุฒิส่งให้

สถาบันเดิมรับรอง 
1.5 เอกสารขึ้นทะเบียน อัพโหลดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยเขียนเลขทะเบียน
นักศึกษาไว้มุมบนขวาบนทุกฉบับ และรับรองส าเนาถูกต้อง สแกนเอกสารโดย SCANER แบบสีเท่านั้น 
(ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกไฟล์เป็น PDF File แยกไฟล์ตามเอกสาร ดังนี้  
 1.5.1  ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่สั่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต จากข้อ 1.3 
 1.5.2  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ รับรองส าเนาถูกต้อง  
 1.5.3 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา รับรองส าเนา
ถูกต้อง   
 1.5.4  ใบรับรองรายคะแนน (Transcript)  ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา รับรองส าเนาถูกต้อง  
 1.5.5  หลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ค าน าหน้านาม หรือยศ โปรดแนบหลักฐาน กรณี
ข้อมูลในหลักฐานส าเร็จการศึกษา ไม่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) 
 1.5.6  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา” 

http://www.citu.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านระบบส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทุกขั้นตอน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนด หรือส่ง
หลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” 

2. การจดทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

การจดทะเบี ยน เรียนภาคเรียนที่  2/2563 ผ่ าน เว็บ ไซต์ ของส านั กงานทะเบี ยนนั กศึ กษา 
http://www.reg.tu.ac.th และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ TU GREATS APP โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรม

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.- 

2. ค่าลงทะเบียน 36,000.-  
(หน่วยกิตละ 3,000 บาท X 12 หน่วยกิต) 

3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 1,500.- 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด
(เหมาจ่าย 4,000 บาทต่อปี)

4,000.- 

5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เหมาจ่าย 1,600 บาทต่อปี)

1,600.- 

6. ค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัย 20,000.- 
รวมค่าใช้จ่ายลงทะเบียน 64,100.- 

หมายเหตุ 
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ทุกหลักสูตร) 1,000 บาท 
- ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ (เก็บทุกภาค 1/ปีการศึกษา) 110 บาท
- เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บเอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน

 ประกาศ ณ วันที่    ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 (อาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์) 
        คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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http://www.reg.tu.ac.th/



