
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโท 

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

.......................................................................................................................................... 

Ȯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 18  ธันวาคม 2563 เรื่องการรับสมัคร

สอบเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร                  

คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  นั้น 

 บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับ

นักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันที่          กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 

คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจ าปีการศึกษา  2563 

ล าดับที่ ค าน าหนา ชื่อ -สกุล 

1 นางสาว กัญญาภัค  ประเคนรี 

2 นางสาว กานตกนิษฐ  แหวสันตติ 

3 รอยโทหญิง กานตชนก  มณีพรหม 

4 รอยโท กิตติชนม  อินทรยิ้ม 

5 นางสาว กิตติยาภรณ ศูนยกลาง 

6 นาย กิตติศักดิ์  พงศวรินทร 

7 นางสาว เกศรัชนี  ยืนวงศ 

8 นาย เกียรติศักดิ์  โตแสง 

9 รอยตํารวจเอก โกเมน วรรณบวร 

10 นางสาว จรรจิรา  มหันตมรรค 

11 พันเอก จักพล บุณยปรัตบุษ 

12 นาย จิตติ  สาโรจนจิตต ิ

13 นาวาเอกหญิง จิราภรณ  ตุมภู 

14 นางสาว ชนานันท  ทิมวัฒน 

15 นาง ชัญญรัชญ เพ็งแปน 

16 นางสาว ณัชชานิษฐ  ประพฤติดี 

17 นางสาว ณัฎฐวลัญช วัฒนสิน 

18 นาง ณัฏฐชฎามณฑ  ชัยอํานาจ 

19 รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐฐา  นิ่มนวลผอง 

20 นาย ณัฐธนนท  รุงนิธิกวีวงศ 

21 นาย ณัฐพล  กุฎีศรี 

22 นาย ณัฐวัฒน  ศิลปโสภาพันธุ 

23 นางสาว ณิชกานต  เชื่อมวงศ 

24 นาย ณุพรรณ  เรงสําประทวน 

25 นาย ธนวัสถ  นิธิธีรพัชร 

26 นาย ธีรภัทร  พุมขุน 



 3 

ล าดับที่ ค าน าหนา ชื่อ -สกุล 

27 นางสาว นิภาพร  มังคละ 

28 นางสาว ประภาพรรณ  วงศวิสุทธากร 

29 วาที่รอยตรี ปรัชญา  แสงดี 

30 นางสาว ปรีปรัชศ  หมูขจร 

31 นางสาว ปารวี  โชติคุตร 

32 นางสาว ปยวรรณ  กองเสียง 

33 วาที่รอยตรี พลากร ทรายแกว 

34 นาย พสุ  พะระรามันห 

35 นาย พิชัย  หงษสุวรรณ 

36 นางสาว พิมขวัญ  จันทสิทธิ์ 

37 นาย พิษณุ  โหระกุล 

38 นาย ภูเบศร  เหตะโยธิน 

39 นางสาว มนฤทัย จานรัมย 

40 นางสาว ยศพร  นาคสุข 

41 นาย ฤทธี  ทิมรอด 

42 นางสาว วรณัน  ธรรมโชต ิ

43 นาย วิทยา  ฉินศิริกุล 

44 นางสาว วิไลลักษณ  อรินทมะพงษ 

45 นางสาว วิไลลักษณ พงษเทศ  

46 นาย วิษณุ  ปกดํา 

47 นางสาว วีรยา  ปารมีศรีจรรยา 

48 นางสาว ศรุชา กุลภาเมธาวุฒิ  

49 นางสาว ศิริพรรณ  พลสมัคร 

50 นาย ศุภมงคล  นิลกําแหง 

51 นาย เสฎฐวุฒ ิ ชัยพฤกษ 

52 นางสาว เสาวลักษณ  ทูลธรรม 

53 นางสาว หทัยรัตน มิ่งขวัญ 

54 นางสาว อรอนงค  ยี่รงค 

55 นางสาว อัจจิมา  รัตนาจารย 

56 นางสาว อัชฌา  ทับทิม 

57 นางสาว อัมพร  วิจิตรพลยุทธ 
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ล าดับที่ ค าน าหนา ชื่อ -สกุล 

58 นางสาว อาภาภัทร  อินทะรังสี 

59 นาย อิทธิเสฎฐ อุไรวรณ 

60 นาย เอกกวีร  พิทักษธนัชกุล 

 

หมายเหตุ : เรียงรายชื่อตามพยัญชนะ 

 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในอันดับส ารองจ านวน 6 คน  (เรียงตามลําดับ) 

ล าดับที่ ค าน าหนา ชื่อ 

1 นางสาว อรณิชา โพธิ์อบ 

2 นางสาว นฤมล  วงศคุมพงศ 

3 นางสาว กีรตยา  สุนทรชาตะพงศ 

4 รอยตรี นฤเบศร  คูยะสิทธิ์ 

5 นางสาว นลินทิพย ณ ตะกั่วปา 

6 นางสาว ประกาย ศรีจันทึก  

 

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

1. ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1-60 จะตองยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา โดย download ตาม

แบบฟอรมยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาที่แนบทายประกาศนี้ และกรอกขอมูลใหครบถวน สแกนสงทาง                     

e-mail : epapolsci@gmail.com หรือนํามาสงที่โครงการ EPA ภายในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 

2563 ภายในเวลา เวลา 16.00 น. เทานั้น 

 หากผูผานการคัดเลือกไมด าเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการฯ จะถือวา สละสิทธิ์เขาศึกษา 

1.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในอันดับสํารอง  
คณะรัฐศาสตรไดประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในอันดับสํารองจํานวน 6 คน ในกรณีที่               

ผูผานการคัดเลือกคนใดในอันดับ 1 – 60 ไมแจงความจํานงในเวลาที่กําหนด คณะรัฐศาสตรจะแจงให

ผูที่อยูในอันดับสํารองทราบตามลําดับ และใหผูที่ติดอันดับสํารองยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาทาง e-mail : 

epapolsci@gmail.com หรือนํามาสงที่โครงการ EPA ภายในวันที่ 29  กรกฎาคม 2563  
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2. สําหรับผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและ
กิจการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร  (EPA) ขอใหปฏิบัติตามกําหนดการโดยมีละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 ขึ้นทะเบียนทางอินเตอรเน็ต โดยนักศึกษาตองกรอกประวัติและขอมูลสวนตัว

ลงบนอินเตอรเน็ตที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอเขาสูระบบ โดยใสรหัสผูใชดวยเลขทะเบียนนักศึกษา 

10 หลัก (สามารถเขาดูเลขทะเบียนนักศึกษาไดที่ http:/www.polsci.tu.ac.th/epa/) และรหัสผาน 

(ดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก) เขาไปกรอกรายละเอียดพรอมสั่งพิมพใบขึ้นทะเบียน              

เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  เริ่มกรอกไดตั้งแตวันจันทรที่ 24 -31 

กรกฎาคม 2563 พรอมแนบเอกสารเพ่ิมเติมตามรายละเอียดดานลาง 

** ทั้งนี้ การกรอกขอมูลประวัติสวนตัวลงบนอินเตอรเน็ต ถือเปนสวนหนึ่งของการ             

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา หากนักศึกษารายใดไมกรอกประวัติสวนตัวลงบนอินเตอรเน็ตถือวาการ   

ขึ้ นทะ เบียน เปนนั กศึกษาไมสมบู รณ  อาจไม ได รับการพิจารณาให เปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.2 Upload  ไฟลรูปถายสี (JPG) ความละเอียดไมนอยกวา 600 dpi สวมเสื้อไมมี

ลวดลาย หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมครุยปริญญา อนุโลมรูปถาย             

ที่สวมสูทสีสุภาพไมมีลวดลาย เครื่องแบบขาราชการไมสวมหมวก และพ้ืนหลังเปนสีพ้ืน  

2.3 พิมพใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา  และลงชื่อนักศึกษา และ วัน/เดือน/ป ในใบขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษา 

2.4 เรียงเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามลําดับ ดังนี้  

2.4.1 ใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ตั้งชื่อเปนเลขทะเบียนมุมขวา เชน 

6303030012-1)  

2.4.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport (สําหรับนักศึกษาตางชาติ)                  

(ตั้งชื่อเปนเลขทะเบียนมุมขวา เชน 6303030012-2) 

2.4.3 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ระบุวันที่สําเร็จการศึกษาและTranscript ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา (ตั้งชื่อเปนเลขทะเบียนมุมขวา 

เชน 6303030012-3) 

2.4.4 หลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนา/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ขอมูลในหลักฐาน

สําเร็จการศึกษาไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน  (ตั้งชื่อเปนเลขทะเบียนมุมขวา เชน 

6303030012-4) 

2.4.5 ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) ตองระบุขอความวา“สุขภาพ

แข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา” (ตั้งชื่อเปนเลขทะเบียนมุมขวา เชน 6303030012-5) 
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2.5 Scan เอกสารขึ้นทะเบียน เปนนักศึกษาทุกฉบับตามขอ 3.3 โดย Scanner 

แบบสีเทานั้น (ไมให Scan ผานโทรศัพทมือถือ) บันทึกเปน PDF File โดยตั้งชื่อ File เปน                      

เลขทะเบียนนักศึกษา 6303030012-1 ถึง 6303030012-5 

2.6  สงไฟลเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมที่ https://goo.gl/vwW252 และสง

ตนฉบับใหโครงการ หากหลักฐานการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมครบถวน ถือวา “ไมขึ้นทะเบียน               

เปนนักศึกษา” 

3. Download แบบฟอรมตรวจสอบวุฒิการศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th  เพ่ือสงให
สถาบันเดิมตรวจสอบ และรับรองการสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันเดิมแจงผลการตรวจสอบไปที่ 

grad-verify@reg.tu.ac.th หรือสงทางไปรษณีย (ดูรายละเอียดในฟอรมตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา) 
4.  บัตรประจําตัวนักศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษารวบรวมขอมูลนักศึกษาตาม             

ขอ 2.2 สงผลิตบัตรนักศึกษา โดยกําหนดการรับบัตรนักศึกษาจะแจงใหทราบภายหลัง 

5.  ดําเนินการตามขอ  2.1 – 2.6  ใหแลวเสร็จภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2563             
(กอนกําหนดการเปดภาคการศึกษา 14 วัน)  

6. การชําระเงินคาข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนภาค 1/2563 

  ขอใหโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 3 – 7  สิงหาคม 2563 
- โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย จํานวนเงิน  43,210 บาท 
- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ทาพระจันทร) 

  เลขบัญชี 981-5-11706-8 ชื่อบัญชี โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร 
หลังจากโอนเงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว กรุณาสงหลักฐานการโอนเงินใหกับโครงการฯ 

เพ่ือยืนยันการลงทะเบียนพรอมระบุชื่อผูโอนเงิน Fax มาท่ี 02-226-2440   

 
วันปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา  

- วันเสารที่ 8  สิงหาคม  2563  เวลา 9.30 – 11.30 น. 

ปฐมนิเทศ  

- วันศุกรที่  14  สิงหาคม 2563 

เปดภาคการศึกษา 


