
 

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 6103010010 นางสาว กนกวรรณ   แสนศรี 

2 6103010028 นางสาว กฤติยาภรณ์   ประสานสขุ 

3 6103010036 นางสาว กุลธิดา   ไทยสุริโย 

4 6103010044 นาง เกตกนก   แก้วนพรัตน์ 

5 6103010051 ร้อยต ารวจโท จตรุงค์   ผดัวงศ์ 

6 6103010069 นางสาว จริยา   สมุิตนนัท์ 

7 6103010077 นางสาว จันทิมา   สายสุวรรณ์ 

8 6103010085 นาย จิรวฒัน์   ขนัธโภคยั 

9 6103010093 นางสาว ชลธาร   ป่ินเจริญ 

10 6103010101 นางสาว ชลิดา   วงษ์สนิท 
11 6103010119 นางสาว ณปภัช   ชัยกาญจนกิจ 

12 6103010127 นาง ณัฐกิตติมา   จิตรานุเคราะห์ 

13 6103010135 พนัโท ณฐัพงษ์   ลมสงูเนิน 

14 6103010143 นางสาว ตรีกานต์   หงษ์รัตนวงศ์ 

15 6103010150 นาย ทักษิณ   แก้วเอียด 

16 6103010168 นาย ธนกร   เชือ้เมืองพาน 

17 6103010176 นาย ธวัชชัย   หยุบแก้ว 

18 6103010184 นางสาว นวพร   เหลาคม 

19 6103010192 นาย นันทน์สถาพร   พลายเถื่อน 

20 6103010200 นางสาว นันทิยา   ลาครัวซ์ 

21 6103010218 พันตรี น าโชค   ส าราญ 

22 6103010226 นางสาว นิตพิร   ชโูชติ 

23 6103010234 นางสาว นิภาภรณ์   จิตรหลัง 

24 6103010242 นาย บริศกัดิ์   พลบัปลอด 

25 6103010259 นางสาว เบญจวรรณ   จอมพลาพล 

26 6103010267 นางสาว ปณิธสมน   ชาตไพสิฐ 



 2 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

27 6103010283 ร้อยต ารวจโท ประกนั   กาวี 

28 6103010291 นาย ประจักษ์   วงษ์พันธุ์เที่ยง 
29 6103010309 พันเอก ปริทัศน์   บุนนาค 
30 6103010317 นางสาว ปัทมา   หมุดหละ 

31 6103010325 นางสาว ปุณจารีย์   สมโภชน ์

32 6103010333 นางสาว พรพนา   พูลสวัสดิ์ 
33 6103010341 นางสาว พรพรรณ   กิติสุธาธรรม 

34 6103010358 นางสาว พลชา   คุ้มชนะ 
35 6103010366 นาย พิชญ์นันท์   วิมลรัตนชัยศิริ 
36 6103010374 นางสาว พิชญาภา   จันทร์วุฒิวงศ ์

37 6103010382 ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์   ดาวัน 
38 6103010390 นาย ภส ุ  เขียวสอาด 
39 6103010408 นางสาว ภัทรัตน์   สุทธิประภา 

40 6103010416 นางสาว ภิสสรา   สิริสาลี 

41 6103010424 นางสาว มนชนก   วงษ์วิจิตร 

42 6103010432 นางสาว มัชฌิมา   ปรีชา 

43 6103010440 นางสาว เมธาวี   คมคาย 

44 6103010465 ร้อยต ารวจโท ยทุธนา   ทรัพย์มา 

45 6103010473 นางสาว รัตตรี   ปรางมาศ 

46 6103010481 นางสาว รุจิรา   รัตนธรรม 

47 6103010499 นางสาว ลลนา   นาชยัรัตน์ 

48 6103010507 นาย วรวิทย์   เปรมสมบตัิ 
49 6103010523 นาย วิทวัส   ศรีขวัญ 
50 6103010531 นาย สถาพร   เสนาวงค ์

51 6103010549 นาย สมโภช   วัฒนไวฑูรย์ชัย 

52 6103010556 นาย สฤษฏ์  ทองดอนใหม่ 

53 6103010572 นางสาว สิริภา   ซื่อสัตย์ 

54 6103010580 นาง สิริยา   มิตรางกูร 
55 6103010598 นางสาว สิริยากร   เดชมณีธร 
56 6103010606 นางสาว สุพัฒนา   บุญลือ 

57 6103010614 นาย สุเมธี   จิตต์ปภัสสร 



 3 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

58 6103010622 นาย สุวิศิษฏ์   แสงเอื้ออังกูร 
59 6103010648 นาย อนุพงศ์   บุสทิพย์ 
60 6103010655 นาย อภิวัฒน์   ท าบุญ 

61 6103010663 นาง อภิสรา   เปาอินทร์ 
62 6103010671 นาย อมรชัย   วิไลรัตน์ 

63 6103010689 นาย อรรณพ   มีเงิน 

64 6103010697 นางสาว อจัฉราพรรณ   มทัวานกุลู 

65 6103010705 นางสาว อมัพิกา   สงูเนิน 

66 6103010754 นาง นันทิพร   เริงฤทธิ์ 

67 6103010762 นาย นิติพัฒน์   ถิรธนกุล 

68 6103010770 นาย ประจักร์   ตาอินทร์ 

69 6103010788 นาย ภวินท์   วัฒนเพ็ญไพบูลย์ 

70 6103010796 นาง วิลาสิณี   ศรีปรางค์ทอง 
 
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

1. ส าหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการ

สาธารณะ ส าหรับนักบริหาร  (EPA) ขอให้ปฏิบัติตามก าหนดการโดยมีละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ขึ้นทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต โดยนักศึกษาต้องกรอกประวัติและข้อมูลส่วนตัวลงบน

อินเตอร์เน็ตที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อเข้าสู่ระบบ โดยใส่รหัสผู้ใช้ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก 

(สามารถเข้าดูเลขทะเบียนนักศึกษาได้ที่ http:/www.polsci.tu.ac.th/epa/) และรหัสผ่าน (ด้วยเลข

บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก) เข้าไปกรอกรายละเอียดพร้อมสั่งพิมพ์ใบขึ้นทะเบียน เพื่อใช้เป็น

หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6-13 กรกฎาคม 2561  

พร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติมตามรายละเอียดด้านล่าง 

**ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษา หากนักศึกษารายใดไม่กรอกประวัติส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ตถือว่าการขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษาไม่สมบูรณ์  อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ใช้ติดในใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าบัตร

นักศึกษา) 
2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  (ใช้ติดบัตรนักศึกษาชั่วคราว) 
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**รูปถ่ายที่ใช้ต้องเป็นรูปถ่าย  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ไม่สวมชุดครุยปริญญาของสถาบันใด (อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพ ไม่มี
ลวดลายเครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก) พร้อมเขียนชื่อ – สกุล เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก 
หลังรูปถ่ายทุกใบ) 

3.  ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 3 ฉบับ (กรณีใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการต้องถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านแนบมาด้วย) 

4.  ส าเนาใบรับรองรายคะแนน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งระบุชื่อ
ปริญญาและค่าเฉลี่ยสะสมที่ได้รับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล 
ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

5.  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

6.  ใบรับรองแพทย์  ระบุข้อความว่าสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 
1.2 ช าระค่าลงทะเบียน ในภาค 1/2561  (ภายในวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2561) 

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ 
เป็นจ านวนเงิน 43,210 บาท เลขท่ีบัญชี 981-5-11706-8  ชื่อบัญชี โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์  
เก็บหลักฐานการโอนเงินให้กับโครงการฯ  

 
** น าเอกสารในข้อ 1.1  ส่งให้กับโครงการฯ ในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2561 และน า

เอกสารในข้อ 1.2 ส่งในวันที่  4,6   สิงหาคม 2561 

 

วันปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา  

- วันเสาร์ที่ 4  สิงหาคม  2561  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ปฐมนิเทศ และปูพื้นฐานบริหารรัฐกิจ 

- วันศุกร์ที่  17  สิงหาคม 2561 
เปิดภาคการศึกษา 

 


