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ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา  2560 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 6003010011 นางสาว กวิษสิณีย์ จันทร์แก้วเดช 

2 6003010029 นาย กิตติชัย วรรณไกรรุ่ง 

3 6003010037 นางสาว กุลวีร์ ภูวขจรพานิช 

4 6003010045 นางสาว จารุณี จั่นขาว 

5 6003010052 นางสาว จารุภา ตวงสิทธินันท์ 

6 6003010060 นางสาว จิตรานันท์ เหลืองพิริยะชาติ 

7 6003010078 นางสาว จินตนา ชาญศรี 

8 6003010086 นาย เจษนรินทร์ แจ่มกระจ่าง 

9 6003010094 นาย เฉลิมพล โชติเมธากุล 
10 6003010102 นางสาว ชญาภา ธรรมรงค์ 
11 6003010110 นาง ชลธร ดวงสวัสดิ ์

12 6003010128 จ่าสิบเอก ชัยพัฒน์ รัตนนุพงค์ 
13 6003010136 นาย ชานนท์ นัยนา 
14 6003010144 ร้อยต ารวจโท ชิตวรรษ เนื้ออ่อน 

15 6003010151 นางสาว โชติรว ี สว่างศรีสุทธิกุล 

16 6003010169 นางสาว ณปภัช ภิญโญสุภัคกุล 
17 6003010177 นางสาว ณัฎฐพัชร์ กิระวัฒนคุณ 

18 6003010185 นางสาว ณัฏฐ์เอก ดุษฎีประเสริฐ 

19 6003010193 นางสาว ณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ 

20 6003010201 นาย ธนพัทธ์ อรุณรัตน์ 

21 6003010219 นางสาว ธนันวลัญชน ์ พ่ึงพักตร์ 

22 6003010227 นาย ธนารักษ์ ผาติสุวัณณ 

23 6003010235 ร้อยต ารวจโท ธราดล วงศ์เจริญยศ 
24 6003010243 นางสาว ธัญลักษณ์ จ าจด 

25 6003010250 นาย นครชัย ทองสงฆ์ 
26 6003010268 นาย นภนต์สันต์ ร่อนทองชัย 
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ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

27 6003010276 นาง นภสร ตรีรัตน์พิจารณ์ 

28 6003010284 นางสาว นรีนาท ยอดมณี 

29 6003010292 นางสาว นรีรัตน์ แจ่มจรัส 
30 6003010300 นาย นัทธพงศ์ ปกีรณัม 
31 6003010318 นาง นันท์นภัส ก๋งเม่ง 

32 6003010326 นางสาว ปรรณิกา มีครุฑ 

33 6003010334 นาย ประพันธ์พงษ์ ยืนยง 
34 6003010342 นาย ประภัสสร พรมชัยศรี 
35 6003010359 นาย ปัญญา สอนพงษ์ 
36 6003010367 นางสาว พนิตา จ าจด 
37 6003010375 นางสาว พรรณทิพย์ ผิวสอาด 

38 6003010383 นางสาว พลอยชมพู ธนาพงศธร 
39 6003010391 นางสาว พัชรี สุขโชค 
40 6003010409 นางสาว พันธุ์วีร์ พันธุ์อ าไพ 

41 6003010417 นาง พูลศรี เกียรติมณีรัตน์ 

42 6003010425 นาย ภัทรพงษ์ หะยะมิน 

43 6003010433 นางสาว ภัทรียา สุวัณณะศรี 
44 6003010441 นางสาว ภัสรา จิกค า 

45 6003010458 นาง มนทิดา อินาลา 

46 6003010466 นางสาว ยลธิดา เจือเจริญ 
47 6003010474 นาย ยุรนันท์ ทุมมาศ 

48 6003010482 ว่าที่ร้อยตรี รชต สุขศุภชัย 
49 6003010490 นางสาว รัชนี ผันนะทัย 
50 6003010508 นางสาว รัตนาพร เลิศชู 
51 6003010516 นางสาว รินทน์วดี ยอดศรี 
52 6003010524 นาง ลัทธ์พร บัวชูสิริรังส ี
53 6003010532 นาย วงศ์ตระกูล มาเกตุ 

54 6003010540 นางสาว วัลลภา ธรรมสละ 
55 6003010557 นางสาว วิภาดา ถาวรเลิศทวี 
56 6003010565 นางสาว วิไลลักษณ์ พงษ์เทศ 

57 6003010573 ร้อยต ารวจเอก วิศรุตภูมิ ชูประยูร 
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ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

58 6003010581 นาย วุฒิไกร ผิวขาว 
59 6003010599 นาย ศาศวัต ค าทอง 
60 6003010607 นาย ศุภชัย สีหะ 

61 6003010615 ร้อยต ารวจโท ศุภสิน สีหะเสน 

62 6003010623 พันต ารวจตรี สถาพร ตระกูลสุนทรชัย 

63 6003010631 นาย สมศักดิ์ สุกทัน 
64 6003010649 นางสาว สวรส ฉันทพิชญากุล 
65 6003010656 พันเอก สิปปวัสน ์ โมระกรานต์ 

66 6003010664 นางสาว สุธาทิพย์ จงจิตต์ 
67 6003010672 นางสาว สุปราณี เลิศมณีพันธ์ 
68 6003010680 นาย สุพิศาล แพลือ 
69 6003010698 นางสาว สุภาว ์ มณีงาม 
70 6003010706 นางสาว สุมารินทร์ พิลิ 
71 6003010714 ร้อยต ารวจโท อรรถพล คงเครือพันธุ์ 
72 6003010722 นางสาว อุไรวรรณ จันทร์หอม 

 
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 19-23 มิถุนายน 2560  

พร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติมตามรายละเอียดด้านล่าง 

**ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษา หากนักศึกษารายใดไม่กรอกประวัติส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ตถือว่าการขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาไม่สมบูรณ์  อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ใช้ติดในใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าบัตร
นักศึกษา) 

2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  (ใช้ติดบัตรนักศึกษาชั่วคราว) 
 

**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 2 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 1/2560  (ภายในวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2560) 

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ 
เป็นจ านวนเงิน 43,210 บาท เลขที่บัญชี 981-5-11706-8 ชื่อบัญชี โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์  
เก็บหลักฐานการโอนเงินให้กับโครงการฯ (กรณีสอบผ่าน TU-GET (550 คะแนน) ติดต่อโครงการก่อน
การช าระเงินลงทะเบียน) 

 
** น าเอกสารในข้อ 1.1  ส่งให้กับโครงการฯ ในวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 และน าเอกสาร

ในข้อ 1.2 ส่งในวันที่  5 สิงหาคม 2560 

 

วันปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา  

- วันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม  2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ปฐมนิเทศ และปูพื้นฐานบริหารรัฐกิจ 

- วันเสาร์ที่ 5-6 สิงหาคม 2560 
กิจกรรมต้อนรับเพ่ือนใหม่ .(กรุณาแจ้งความจ านงในการร่วมกิจกรรม) 

- วันศุกร์ที่  18  สิงหาคม 2560 
เปิดภาคการศึกษา 


