
 

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา 
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2563 

ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ -สกุล 

1 6303010018 นางสาว กญัญาภคั  ประเคนรี 

2 6303010026 นางสาว กานต์กนิษฐ์  แห้วสนัตติ 

3 6303010034 ร้อยโทหญิง กานต์ชนก  มณีพรหม 

4 6303010042 ร้อยโท กิตตชินม์  อินทร์ยิม้ 

5 6303010059 นางสาว กิตตยิาภรณ์ ศนูย์กลาง 

6 6303010067 นาย กิตตศิกัดิ์  พงศ์วรินทร์ 

7 6303010075 นางสาว เกศรัชนี  ยืนวงศ์ 

8 6303010083 นาย เกียรติศกัดิ์  โตแสง 

9 6303010091 ร้อยต ารวจเอก โกเมน วรรณบวร 

10 6303010109 นางสาว จรรจิรา  มหนัตมรรค 

11 6303010117 พันเอก จกัพล บณุยปรัตบษุ 

12 6303010125 นาวาเอกหญิง จิราภรณ์  ตุ้มภู่ 

13 6303010133 นางสาว ชนานนัท์  ทิมวฒัน์ 

14 6303010141 นาง ชญัญรัชญ์ เพ็งแป้น 

15 6303010158 นางสาว ณชัชานิษฐ์  ประพฤติดี 

16 6303010166 นางสาว ณฎัฐ์วลญัช์ วฒันสิน 

17 6303010174 นาง ณฏัฐ์ชฎามณฑ์  ชยัอ านาจ 

18 6303010182 ร้อยต ารวจเอกหญิง ณฐัฐา  นิ่มนวลผอ่ง 

19 6303010190 นาย ณฐัธนนท์  รุ่งนิธิกวีวงศ์ 

20 6303010208 นาย ณฐัพล  กฎีุศรี 

21 6303010216 นาย ณฐัวฒัน์  ศลิปโสภาพนัธุ์ 

22 6303010224 นางสาว ณิชกานต์  เช่ือมวงศ์ 

23 6303010232 นาย ณพุรรณ  เร่งส าประทวน 

24 6303010240 นาย ธนวสัถ์  นิธิธีรพชัร์ 

25 6303010257 นาย ธีรภทัร  พุม่ขนุ 

26 6303010265 นางสาว นิภาพร  มงัคละ 
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ล าดับที่  ค าน าหน้า ชื่อ -สกุล 

27 6303010273 นางสาว ประภาพรรณ  วงศ์วิสทุธากร 

28 6303010281 วา่ท่ีร้อยตรี ปรัชญา  แสงดี 

29 6303010299 นางสาว ปรีปรัชศ์  หนขูจร 

30 6303010307 นางสาว ปารวี  โชตคิตุร์ 

31 6303010315 นางสาว ปิยวรรณ  ก้องเสียง 

32 6303010323 ว่าที่ร้อยตรี พลากร ทรายแก้ว 

33 6303010331 นาย พส ุ พะระรามนัห์ 

34 6303010349 นาย พิชยั  หงษ์สวุรรณ 

35 6303010356 นางสาว พิมขวญั  จนัทสิทธ์ิ 

36 6303010364 นาย พิษณ ุ โหระกลุ 

37 6303010372 นาย ภเูบศร์  เหตะโยธิน 

38 6303010380 นางสาว มนฤทยั จานรัมย์ 

39 6303010398 นางสาว ยศพร  นาคสขุ 

40 6303010406 นาย ฤทธี  ทิมรอด 

41 6303010414 นางสาว วรณนั  ธรรมโชติ 

42 6303010422 นาย วิทยา  ฉินศริิกลุ 

43 6303010430 นางสาว วิไลลกัษณ์  อรินทมะพงษ์ 

44 6303010448 นางสาว วิไลลกัษณ์ พงษ์เทศ  

45 6303010455 นาย วิษณุ  ปักด า 

46 6303010463 นางสาว วีรยา  ปารมีศรีจรรยา 

47 6303010471 นางสาว ศรุชา กลุภาเมธาวฒุิ  

48 6303010489 นางสาว ศริิพรรณ  พลสมคัร 

49 6303010497 นาย ศภุมงคล  นิลก าแหง 
50 6303010505 นาย เสฎฐวฒุิ  ชยัพฤกษ์ 

51 6303010513 นางสาว เสาวลกัษณ์  ทลูธรรม 

52 6303010521 นางสาว หทยัรัตน์ มิ่งขวญั 

53 6303010539 นางสาว อรอนงค์  ย่ีรงค์ 

54 6303010547 นางสาว อจัจิมา  รัตนาจารย์ 

55 6303010554 นางสาว อชัฌา  ทบัทิม 
56 6303010562 นางสาว อมัพร  วิจิตรพลยทุธ 

57 6303010570 นางสาว อาภาภทัร  อินทะรังสี 
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ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ -สกุล 

58 6303010588 นาย อิทธิเสฎฐ์ อไุรวรณ์ 

59 6303010596 นาย เอกกวีร์  พิทกัษ์ธนชักลุ 

60 6303010604 นางสาว อรณิชา โพธ์ิอบ 
 

 
2. รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

2.1 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  เริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 24 -31 กรกฎาคม 2563  

พร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติมตามรายละเอียดด้านล่าง 

**ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษา หากนักศึกษารายใดไม่กรอกประวัติส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ตถือว่าการขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษาไม่สมบูรณ์  อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
2.2 Upload  ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi สวมเสื้อไม่มี

ลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมครุยปริญญา อนุโลมรูปถ่ายที่

สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพ้ืนหลังเป็นสีพ้ืน  

2.3 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา  และลงชื่อนักศึกษา และ วัน/เดือน/ปี ในใบขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

2.4 เรียงเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามล าดับ ดังนี้  
2.4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ตั้งชื่อเป็นเลขทะเบียนมุมขวา เช่น 

6303030012-1)  
2.4.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ) (ตั้งชื่อ

เป็นเลขทะเบียนมุมขวา เช่น 6303030012-2) 
2.4.3 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาและTranscript ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา (ตั้งชื่อเป็นเลขทะเบียนมุมขวา 
เช่น 6303030012-3) 
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2.4.4 หลักฐานการเปลี่ยนค า น าหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีท่ีข้อมูลใน

หลักฐานส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน (ตั้งชื่อเป็นเลขทะเบียนมุมขวา เช่น 
6303030012-4) 

2.4.5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า“สุขภาพ
แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” (ตั้งชื่อเป็นเลขทะเบียนมุมขวา เช่น 6303030012-5) 

2.5 Scan เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับตามข้อ 2.4  โดย Scanner แบบ

สีเท่านั้น (ไม่ให้ Scan ผ่านโทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File โดยตั้งชื่อ File เป็น เลขทะเบียน

นักศึกษา 6303030012-1 ถึง 6303030012-5 

2.6  ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ https://goo.gl/vwW252  และส่ง

ต้นฉบับให้โครงการ   หากหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษา” 

1. Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา  ที่ www.reg.tu.ac.th  เพ่ือส่งให้สถาบัน
เดิมตรวจสอบ และรับรองการส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันเดิมแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ grad-
verify@reg.tu.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ (ดูรายละเอียดในฟอร์มตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา) 

2.  บัตรประจ าตัวนักศึกษา     ส านักงานทะเบียนนักศึกษารวบรวมข้อมูลนักศึกษาตามข้อ 
2.2 ส่งผลิตบัตรนักศึกษา โดยก าหนดการรับบัตรนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

3.  ด าเนินการตามข้อ  2.1 – 2.6  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2563 (ก่อน
ก าหนดการเปิดภาคการศึกษา 14 วัน)  

4. การช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนภาค 1/2563 
ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 3 – 7  สิงหาคม 2563 

- โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ จ านวนเงิน  43,210 บาท 
- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ท่าพระจันทร์) 
  เลขบัญชี 981-5-11706-8 ช่ือบัญชี โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์ 

หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับโครงการฯ เพ่ือ
ยืนยันการลงทะเบียนพร้อมระบุชื่อผู้โอนเงิน Fax มาท่ี 02-226-2440   

 
วันปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา  

- วันเสาร์ที่ 8  สิงหาคม  2563  เวลา 9.30 – 11.30 น. 
ปฐมนิเทศ  

- วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม 2563 
เปิดภาคการศึกษา 


