
 

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา 
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 6203010019 นาย กชกร   ศิริรัตน์ 

2 6203010035 นางสาว กมลนันท์   ปิ่นแก้ว 

3 6203010043 นางสาว กมลพัฒน์   จารุสกลพันธ์ 

4 6203010050 นางสาว กมลรัตน์   เทียนธนะวัฒน์ 

5 6203010068 นางสาว กัลยกร   หนูชัย 

6 6203010076 นาย กิตพิงษ์   เมธารัตนากร 

7 6203010084 นางสาว กลุิสรา   สขุดี 

8 6203010092 นาย เกตุโสภณ   ธ ารงอภิชาตกุล 

9 6203010100 นาย เกียรติศกัดิ์   ทมุรัตน์ 

10 6203010118 นางสาว ขวัญวรา   ขวัญเมือง 

11 6203010126 นางสาว จิตติมา   สมจิต 
12 6203010134 นางสาว จิราพรรณ   ริมพนัส 
13 6203010142 นางสาว จีราพร   อ้อมแอ้ม 

14 6203010159 นางสาว ชลธิชา   ทิพย์วัฒน์ 

15 6203010167 นางสาว ชฏัภสัสร   ศรีจนัทร์ฉาย 

16 6203010175 นางสาว ชตุณิฐั   พงศ์ศรีตรีเนตร 

17 6203010183 นาย เชาวริน   ชัยเชาวรัตน ์

18 6203010209 นาย ณฐักร   จหู้อง 

19 6203010217 นางสาว ณัฐชา   ตันติพจน์ 

20 6203010225 นางสาว ณัฐฐินันท์   ตั้นเจริญ 

21 6203010233 นางสาว ดวงชีวัน   ทองอินทร์ 
22 6203010241 นาย ดุษฎี   วรธรรมดุษฎี 

23 6203010258 พนัต ารวจตรี ทรงวฒุิ   ใจดีจริง 

24 6203010266 นาย ทสัส์   พงส์พิสิฎฐ์ 

25 6203010274 นาย ธนพร   ฉายงาม 
26 6203010282 นางสาว ธนวรรณ   ฟักเถื่อน 



 2 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

27 6203010290 นางสาว ธนญัชนก   ช่ืนเช่ือม 

28 6203010308 นางสาว ธินดารัตน์   เคลิม้กระโทก 

29 6203010316 นางสาว ธิพาภรณ์   วงษ์สวรรค์ 

30 6203010324 นาย นภัทร   มีบุญรอด 

31 6203010332 นางสาว นฤชล   แก้วส าอางค์ 
32 6203010340 นาย นัฐชัย   ไชยพรม 
33 6203010357 นาย นิตินันท์   คงทน 

34 6203010365 นางสาว เนตรชนก   กนัทะวงศ์ 

35 6203010373 พนัต ารวจโท บารเมษฐ์   มณฑา 

36 6203010381 นาย ปฏิพัทธ์   แสงวงษ์งาม 
37 6203010399 นางสาว ปริยพิชญ์   ภัทรกิตติโชติมณี 

38 6203010407 นาย ปอนนท์   วฒุิอดุม 

39 6203010415 นางสาว ปัญจรัตน์   เดชกญุชร 

40 6203010423 ร้อยโทหญิง ปาริชาติ   พิทยานรเศรษฐ 

41 6203010431 นาย พงษ์ภคั   พิทยชินโชติ 
42 6203010449 นางสาว พัทธรนันท์   ห้วยหงษ์ทอง 

43 6203010456 ร้อยโทหญิง พสัวีศริิ   ภวงัคนนัท์ 

44 6203010464 นาย พิชาญ์นนท์   ทวีสุข 

45 6203010472 นาย พิชิต   หอมจนัทร์เดมิ 

46 6203010480 นางสาว ภัทรานิษฐ์   ธีรพิพัฒน์ธาดา 
47 6203010498 นาย ภาณุพงศ์   ศิริบุญ 
48 6203010506 นาย ภมูิใจ   แม้นมินทร์ 
49 6203010514 นางสาว เมธาวี   คิดเห็น 

50 6203010522 นางสาว แมงมมุ   ราชอคัคี 

51 6203010530 นางสาว วราภรณ์   ตันติธนพัฒน์ 

52 6203010548 พันโท วิทยา   บุญชด 

53 6203010555 ร้อยโท ศกัดพิฒัน์   มหานิยม 

54 6203010563 นาย ศภุธร   หงษ์ภกัดี 

55 6203010571 นางสาว สกลุรัตน์   นาคอนเุคราะห์ 

56 6203010589 นาย สมคิด   แสงกล้า 

57 6203010597 นางสาว สาวิตรี   ระงับพิษ 



 3 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

58 6203010605 นาย สิทธิสาต   เลิศสิริมงคลชยั 

59 6203010613 ร้อยตรีหญิง สุกัญญา   แจ่มสุวรรณ 

60 6203010621 นางสาว สุชาดา   ขาวเครือ 

61 6203010639 นางสาว สุรางคนา   ชัยวงศ ์

62 6203010647 นาย โสฬส   ถนอมวตัร 

63 6203010654 นางสาว หญิงมกุ   สขุไตรรัตน์ 

64 6203010662 นาย อนิรุต   ขาวเจริญ 

65 6203010670 นางสาว อนุตา   ไกรทอง 

66 6203010688 นาย อมรินทร์   หวงัเจริญ 

67 6203010696 พันต ารวจตรี อรรถพล   สลับเพชร 

68 6203010704 นางสาว อรวรรณ   ศรีรัตนะ 
69 6203010712 นาย อลงกรณ์   อ้ิวสวัสดิ์ 

70 6203010720 นาย อาทิตย์   เตียวตระกูล 

71 6203010738 นาย เอกชัย   ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ 

72 6203010746 นางสาว เอือ้องักรู   ศษิฐามาศย์ 

73 6203010811 นางสาว สิมิลัน   รัตนพันธุ์ 

74 6203010803 นางสาว ศภุลกัษณ์   กาญจนะกนัโห 

 
หมายเหตุ : เรียงรายช่ือตามพยัญชนะ 
 
วันปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา  

- เปลี่ยนวันปฐมนิเทศเป็นวันอาทิตย์ที่ 4  สิงหาคม  2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ปฐมนิเทศ และปูพื้นฐานบริหารรัฐกิจ 

- วันศุกร์ที่  16  สิงหาคม 2562 
เปิดภาคการศึกษา 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในอันดับส ารองจ านวน 7 คน  (เรียงตามล าดับ) 
 

ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
1 6203010811 นางสาว สิมิลัน   รัตนพันธุ์ 

2 6203010803 นางสาว ศภุลกัษณ์   กาญจนะกนัโห 

3 6203010787 นาย ธนาศาน   สุภาษ ี

4 6203010753 นางสาว ณฐิันี   เฟ่ืองฟพูาณิชย์ 

5 6203010795 นาย ปวรวิชย ์  บัวด้วง 

6 6203010761 นาย ทานทศัน์   อมัพนัศริิรัตน์ 

7 6203010779 นาย ธนพนธ์   นนทมา 
 

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1-74  จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดย download แบบฟอร์ม
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแนบท้ายประกาศนี้  โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่ง fax มาท่ี 02-226-2440 หรือ
น ามาส่งที่โครงการ  EPA ภายในวันที่ 24  - 28 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา เวลา 16.00 น. เท่านั้น 

 

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทาง

โครงการฯ จะถือว่า สละสิทธิ์เข้าศึกษา 

1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในอันดับส ารอง 

คณะรัฐศาสตร์ได้ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในอันดับส ารองจ านวน 7 คน ในกรณีท่ีผู้ผ่านการ

คัดเลือกคนใดในอันดับ 1 – 74 ไม่แจ้งความจ านงในเวลาที่ก าหนด คณะรัฐศาสตร์จะแจ้งให้ผู้ที่อยู่ใน

อันดับส ารองทราบตามล าดับ และให้ผู้ที่ติดอันดับส ารองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ Fax. 02-226-2440 

หรือน ามาส่งที่โครงการ EPA ภายในวันที่ 3  กรกฎาคม 2562  

 

2. ส าหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการ

สาธารณะ ส าหรับนักบริหาร  (EPA) ขอให้ปฏิบัติตามก าหนดการโดยมีละเอียดดังต่อไปนี้ 

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
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หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1-12 กรกฎาคม 

2562  พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่าง 

**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 Scan หลักฐาน  ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน  File เดียวกันด้วย  Scanner 

แบบสีเท่านั้น  (ไม่ให้ Scan ผ่านโทรศัพท์มือถือ)  บันทึกเป็น PDF File โดยตั้งชื่อ File เป็น เลข

ทะเบียนนักศึกษา ตัวอย่าง “6203030012” (ที่ได้รับตามข้อ 2.1) 

 2.4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ 2.3 

 2.4.2  บัตรประจ าตัวประชาชน  

 2.4.3  หลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า/ยศ หรือ ชื่อ -สกุล กรณีที่ข้อมูลใน

หลักฐานส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน  

 2.4.4  ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันที่ส าเร็จ

การศึกษา  

 2.4.5  Transcript ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา  

 2.4.6  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)   ต้องระบุข้อความว่า“สุขภาพ

แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”  

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

ต้นฉบับให้โครงการ   หากหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา” 

https://goo.gl/vwW252 
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*** รับรองส าเนาถูกต้อง เขียนเลขทะเบียน นักศึกษา 10 หลัก (ตรงมุมบนขวาของเอกสาร) 

ตามข้อ 2.4.2 ถึง 2.4.5 *** 

 

3. Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา  ที่ www.reg.tu.ac.th  เพ่ือส่งให้สถาบันเดิม

ตรวจสอบ และรับรองการส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้  สถาบันเดิมแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ grad-

verify@reg.tu.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ (ดูรายละเอียดในฟอร์มตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา) 

4.  บัตรประจ าตัวนักศึกษา     ส านักงานทะเบียนนักศึกษารวบรวมข้อมูลนักศึกษาตามข้อ 2.2 

ส่งผลิตบัตรนักศึกษา โดยก าหนดการรับบัตรนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

5.   ด าเนินการตามข้อ  3.1 – 3.5  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  17 กรกฎาคม 2562   

6. การช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนภาค 1/2562 

ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 1 – 5  สิงหาคม 2562 

- 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   

 


