ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารนวัต กรรมและเทคโนโลยี วิท ยาลั ย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
บัดนี้วิทยาลัยนวัตกรรมได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ศูนย์พัทยา)
ลาดับที่
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1
651000162
นาย ภากร ธนาภรณ์
2
651000171
นางสาว แพรวพัชร จิระเดชะ
3
651000173
นาย จุมพล เกียรติพงศ์ยิ้ม
4
651000178
นางสาว อรอนงค์ เกตุแจ้
5
651000191
นางสาว บงกชทิพย์ ประยูร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์)
ลาดับที่
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1
651000163
นางสาว ธนันพัชร วงศ์กสิวัฒน์
2
651000164
นางสาว นทีทิพย์ ไชยเดช
3
651000168
นาย อังคาร คะชาวังศรี
4
651000169
นางสาว พิชชานันท์ พัฒนานุโรจน์
5
651000172
นางสาว อังคณา วันศรี
6
651000174
นางสาว อารีรัตน์ ทองเสทื้อน
7
651000175
นางสาว เลิศลักษณ์ บุญถนอม
8
651000176
นางสาว ณัฐกานต์ จงประจิต
9
651000177
นางสาว ชนินาถ อมรรัตน์ธารงค์
10
651000179
นางสาว เข็มทอง ชัยสุวรรณ์
11
651000180
นาย สุรภาพ มณีพงษ์

-2ลาดับที่
12
13
14
15
16
17

เลขที่ใบสมัคร
651000181
651000183
651000187
651000189
651000194
651000195

กาหนดการ

ชื่อ - นามสกุล
นางสาว ฐิติกานต์ อณารัตน์
นางสาว ณัฐวารี ราชพิบูลย์
นาย อัครวินท์ วงษ์ประยูร
นาย สุริยันต์ บุดดี
นาย สมภพ สว่างวารีสกุล
นาย อภิวัฒน์ ปัญญารัตนกุล

25 - 27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม
นักศึกษารวบรวม และสแกนหลักฐานทั้งหมด
ดาเนินการอัปโหลดไฟล์บนระบบของ
สานักงานทะเบียนนักศึกษา เพือ่ ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ
- สามารถศึกษาขั้นตอนการ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่
www.citu.tu.ac.th
- ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา
เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th

25 - 27 กรกฎาคม 2565

จดทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2565
เว็บไซต์ของสานักงานทะเบียนนักศึกษา

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

28 - 30 กรกฎาคม 2565
8 สิงหาคม 2565

ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

TU GREATS APP

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1.1 บันทึกประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา
และรหัสผ่านเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
1.2 อัปโหลดไฟล์รูปภาพ ขนาด 5 x 6 ซม. ความละเอียดภาพ 300 dpi. ไฟล์นามสกุลเป็น JPG (สวม
เสื้ อไม่ มีล วดลาย หน้ าตรง ไม่ยิ้ มเห็ นฟั น ไม่ สวมหมวก ไม่ส วมแว่นตาดา ไม่ส วมครุยปริญ ญา
อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพื้นหลังเป็น
สีพื้น) ถ่ายรูปโดยไม่ใช้แฟลชและไม่ปรับรูปให้สว่างจนเกินไป
1.3 ยื่นคาร้องทาบัตรนักศึกษา
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามคาร้อง และกาหนดการรับบัตรนักศึกษาได้ที่ เมนูแถบ
ซ้ายมือ “ติดตามคาร้อง” และติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาท่าพระจันทร์
1.4 พิ มพ์ ใบขึ้ น ทะเบี ย นนั กศึ กษา ลงลายมื อชื่ อนั กศึ กษา และวัน /เดื อน/ปี ในใบขึ้ นทะเบี ยนเป็ น
นักศึกษา
1.5 ตรวจสอบวุฒิการศึกษานาส่งสถาบันการศึกษาเดิม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา
และพิมพ์หนังสือนาส่ง โดยให้นักศึกษานาส่งสถาบันเดิมรับรองการสาเร็จการศึกษา แล้วให้สถาบันเดิม
แจ้งผลการรับรองฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์ม

-31.6 อัปโหลดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยระบุเลขทะเบียนนักศึกษาไว้มุมขวาบนของ
เอกสาร และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ สแกนเอกสารทุกฉบับ แบบสีเท่านั้น บันทึกเป็น PDF File
ที่ชัดเจนและมีรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้
1.6.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.6.2 สาเนาปริญญาบั ตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิ การศึกษา หรือ Transcript ที่ระบุ วันที่
สาเร็จการศึกษา
1.6.3 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา”
1.6.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนข้อมูล เช่น คานาหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีหลักฐาน
สาเร็จการศึกษา ไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านระบบสานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุ กขั้ น ตอน ถื อเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการขึ้น ทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษา หากไม่ ได้ ด าเนิ นการตามที่ กาหนด หรือส่ ง
หลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”
2. การจดทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
การจดทะเบี ย นเรี ย นภาคเรี ย นที่ 1/2565 ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
http://www.reg.tu.ac.th และการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ TU GREATS APP โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนรายละเอียดดังนี้
รายการ
1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2. ค่าลงทะเบียน

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี
1,000.36,000.(หน่วยกิตละ 3,000 บาท X 12 หน่วยกิต)

3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
4. ค่าบารุงห้องสมุด
(เหมาจ่าย 4,000 บาทต่อปี)
5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เหมาจ่าย 1,600 บาทต่อปี)
6. ค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัย
รวมค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

1,500.4,000.1,600.20,000.64,100.-

-4หมายเหตุ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ทุกหลักสูตร)
1,000 บาท
ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ (เก็บทุกภาค 1/ปีการศึกษา) 110 บาท
เมื่อชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บเอกสารการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

