
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)  
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Data Science) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

บัดนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผูส้มัคร ชื่อ - นามสกลุ 
1 640600125 นายศราวุธ ลิ้มประเสริฐ 
2 640600126 นายผดุงฤกษ์ บุญจงประเสริฐ 
3 640600127 นายศุภกร ธรรมศิร ิ

กำหนดการ กิจกรรม หมายเหต ุ

3 สงิหาคม 2564 

นักศึกษารวบรวม และสแกนหลักฐานทัง้หมด 
ดำเนินการอัพโหลดไฟล์บนระบบของสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

- สามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบยีน
นักศึกษาใหม่ได้ที ่www.citu.tu.ac.th  
- ตรวจสอบเลขทะเบยีนนักศึกษา เพื่อ
ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้ที่ 
http://www.reg.tu.ac.th  

3 - 15 สงิหาคม 2564 
จดทะเบยีนเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 
เว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 

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

30 สงิหาคม -  
3 กันยายน 2564 

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
TU GREATS APP 

9 สิงหาคม 2564 วันเปิดภาคการศึกษาที ่1/2564 

http://www.citu.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1.1 บันทึกประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th  เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รหัสผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
1.2  อัพโหลดไฟล์รปูภาพ ขนาด 5 x 6 ซม. ความละเอียดภาพ 600 dpi. ไฟล์นามสกุลเป็น JPG  (สวมเสื้อ

ไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมครุยปรญิญา อนุโลมรูปถ่าย
ที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพื้นหลังเป็น สีพื้น) 

1.3 ยื่นคำร้องทำบัตรนักศึกษา    
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามคำร้อง และกำหนดการรับบัตรนักศึกษาได้ที่ เมนูแถบซ้ายมือ 

“ติดตามคำร้อง” และติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขาท่าพระจันทร์ 
1.4 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ลงลายมือช่ือนักศึกษา และวัน/เดือน/ปี ในใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
1.5 ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบคุณวุฒินำส่งสถาบันเดิม พิมพ์หนังสือนำส่ง และแบบฟอร์มตรวจสอบ
คุณวุฒิพร้อมแนบสำเนาคุณวุฒิการศึกษา เพื่อส่งให้สถาบันเดิมรับรอง 
1.6 อัพโหลดส่งเอกสารการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยระบุเลขทะเบียนนักศึกษาไว้มุมขวาบนของ
เอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้นใบข้ึนทะเบียนนักศึกษาจากข้อ 1.4 สแกนเอกสารทุก
ฉบับ แบบสีเท่านั้น บันทึกเป็น PDF File ตั้งช่ือไฟล์ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
และตัวเลข เช่น pecha01 (เพื่ อป้องกันการ Error ห้ามกำหนดดัวยตัวอักษรอักขระพิ เศษ เช่น 
pecha#$01) แยกไฟล์อัพโหลด ตามช่ือเอกสารที่ระบบกำหนด ตามลำดับ ดังนี้        

1.6.1 ใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา จากข้อ 1.4 
1.6.2 สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
1.6.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ที่ระบุ วันที่  
สำเร็จการศึกษา      
1.6.4 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา” 
1.6.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนข้อมลู เช่น คํานําหน้า/ยศ หรือ ช่ือ-สกุล กรณีหลักฐานสํ า เ ร็ จ

การศึกษา ไม่ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านระบบสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุก
ข้ันตอน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด หรือส่งหลักฐานข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” 
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2. การจดทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
การจดทะ เบี ยน เรียนภาคเรี ยนที่  1 /2564  ผ่ าน เว็บ ไซต์ ของสำนั ก งานทะ เบี ยนนั ก ศึกษา 

http://www.reg.tu.ac.th และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ TU GREATS APP โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
หลักสตูรการแปรรูปธรุกิจทางดิจิทัล 

(วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมลู) 
1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.- 
2. ค่าลงทะเบียนการค้นคว้าอสิระ (IS) 24,000.-  

(หน่วยกติละ 8,000 บาท X 3 หน่วยกิต) 
3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,500.- 
4. ค่าบำรุงห้องสมุด
(เหมาจ่าย 4,000 บาทต่อปี)

4,000.- 

5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เหมาจ่าย 1,600 บาทต่อปี)

1,600.- 

6. ค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัย 5,000.- 
7. ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ
(เก็บทุกภาค 1/ปีการศึกษา)

110.- 

รวมคา่ใช้จา่ยลงทะเบยีน 37,210.- 

หมายเหต ุ
- ค่าข้ึนทะเบยีนนกัศึกษาใหม่ (ทกุหลักสูตร) 1,000 บาท 
- ค่าคุ้มครองอุบัตเิหตุ (เกบ็ทกุภาค 1/ปกีารศึกษา) 110 บาท
- เมือ่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เกบ็เอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลกัฐาน

 ประกาศ ณ วันที่   สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

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



