
 

ประกาศ 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระบบทวิภาค ประจ าภาคการศึกษา 2 /2557 

  

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ทวิภาค ประจ าภาคการศึกษา 2/2557 

บัดนี้วิทยาลัยนวัตกรรมได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 2/2557 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

1 นาย สยาม เอ้ือบูรณานนท์ 

2 นาย ธีรสิทธิ์ ปิยะอภินันท์ 

3 นาย ประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย 

4 เรืออากาศเอก อาณัติ ไชยวรศิลป์ 

5 นางสาว ชนิกา ครูประเสริฐ 

6 นาย บัญชา พฤทธิพัฒกุล 

7 นาย ยอดศักดิ์ รักษาแก้ว 

8 นางสาว เสาวณีย์ อยู่ดีรัมย์ 

 

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิเช่นนั้นจะมิ ได้รับ
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
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ก ำหนดกำร กิจกรรม หมำยเหตุ 

7-11 มกราคม 
2558 

1.นักศึกษาต้องกรอกประวัติและข้อมูลส่วนตัวผ่าน
เว็บไซต์ของส านักทะเบียน  
http://www.reg.tu.ac.th 
2.พิมพ์ใบขึ้นทะเบียน แนบพร้อมกับเอกสารการข้ึน
ทะเบียนส่งวิทยาลัยฯ 
(ต้องด าเนินการก่อนวันที่จะส่งเอกสารประวัติ) 
3.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
4.นักศึกษาสง่เอกสารประวัติ พร้อมหลักฐานทั้งหมดเพื่อ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

สามารถศึกษาตัวอยา่งการกรอกข้อมูลนักศึกษา 
ใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัตรประจ าตัว
นักศึกษา และตรวจสอบเลขทะเบียนน ักศึกษา 
เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 
7 มกรำคม 2558 
ได้ที่ เมนูข่าววทิยาลัย
http://www.citu.tu.ac.th          

     5.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัตรน ารถเข้า กรณีนักศึกษา
ต้องการน ารถเข้ามาในมหาวทิยาลัย 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที ่        
http://www.citu.tu.ac.th          

7-11 มกราคม 
2558 

1.จดทะเบยีนเรียนรายวิชา ภาค 2/2557 พร้อมช าระ
เงินค่าลงทะเบียนผา่นเว็บไซต์ของส านักทะเบียน  
http://www.reg.tu.ac.th 

สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนและ
ช าระเงินได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th 

2.เก็บเอกสารการช าระเงินไว้เปน็หลักฐาน 
 

12 มกราคม 2558 วันเปิดภาคการศึกษา 
สามารถดาวน์โหลดตารางเรียน ได้ที ่
 http://www.citu.tu.ac.th          

*ตรวจสอบเลขทะเบียนที่ใช้ในการที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 7 มกราคม 2558* 
 
1. ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 

1.1 นักศึกษาต้องกรอกประวัติและข้อมูลส่วนตัวลงบนระบบอินเตอร์เน็ทที่ http://www.reg.tu.ac.th หัวข้อเข้าสู่
ระบบ โดยใช้รหัสเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก เป็นรหัสผู้ใช้  ส่วนรหัสผ่านเป็นเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก/หมายเลขหนังสือเดินทาง (passport) และสั่งพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนฯ เพ่ือใช้
ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนจะส่งเอกสารประวัติ ในช่วง
วันที่ 7-11 มกราคม 2558) 

1.2 นักศึกษาต้องแสดงตน พร้อมส่งเอกสารประวัติขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมหลักฐานไปมอบให้
วิทยาลัยฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดเปิดให้บริการ 

       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.30 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ทั้งนี้ กำรกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
หำกท่ำนไม่กรอกประวัติส่วนตัวลงบนอินเทอร์เน็ต ถือว่ำกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำไม่สมบูรณ์ อำจไม่ได้รับกำร
พิจำรณำให้เป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.citu.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.citu.tu.ac.th/
http://www.citu.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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2. กำรจดทะเบียนเรียนภำคเรียนที่ 2/2557 
 
 จดทะเบี ยนพร้ อมช าระเงิ นค่ าลงทะเบี ยนผ่ าน เว็ บ ไซต์ ของส านั กทะเบียนและประมวลผล 
http://www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
หลักสูตรนโยบายและการบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.- 

2. ค่าลงทะเบียน 
 

หน่วยกิตละ  
3,000 บาท 

36,000.- (12 หน่วยกิต) 
วิชาเสริมพื้นฐาน 

3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 1,500 

4. ค่าบ ารุงห้องสมุด 
(เหมาจ่าย 4,000 บาทต่อปี)   

4,000 

5. ค่าธรรมเนียมการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เหมาจ่าย 1,600 บาทต่อปี)   

1,600 

6. ค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัยฯ 
20,000 

7. ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ 
110 

รวมค่าใช้จ่ายลงทะเบียน 64,210.- 

หมายเหต ุ
- ค่าขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ทุกหลักสูตร)    1,000 บาท 
- เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บเอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

 

3.  หลักฐานที่ต้องน ามามอบให้วิทยาลัยฯ ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (วันที่ 7-11 มกราคม 2558) 

(โปรดจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนก่อนน ามาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) 
3.1 เอกสารฉบับจริง ที่ผู้ได้รับเลือกยังยื่นเอกสารไม่ครบ เช่น ผลสอบ SMART-II และผลสอบ TU-GET  
3.2 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่สั่งพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมติด

รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ให้เรียบร้อย 
3.3 แบบฟอร์มขอท าบัตรกรุงไทย ส าหรับใช้เป็นบัตรเข้าห้องสมุดกลางและเป็นบัตรประจ าตัวนักศึกษา โปรด

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ด้วยกาวเท่านั้น ที่มุมบนด้านขวาของ
แบบฟอร์ม                        

3.4  รูปถ่ายสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมครุย
ปริญญา (อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวก) พร้อมเขียน
ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก หลังรูปถ่าย 

http://www.reg.tu.ac.th/
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   -  รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ส าหรับท าบัตรนักศึกษาชั่วคราว (1 เดือน) 
3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 2 ฉบับ  
3.6 นักศึกษาต่างชาติ ใช้ส าเนา passport หรือบัตรต่างด้าว หรือ บัตรผู้อพยพ จ านวน 2 ฉบับ 
3.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายให้ชัดเจนจากต้นฉบับ) ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบชื่อ-สกุล, วัน เดือน ปีเกิด ใน

ทะเบียนบ้านให้ตรงกับหลักฐานส าเร็จการศึกษา ถ้ามีข้อผิดพลาดต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องการก่อน
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  

3.8 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ (น าฉบับจริงมา
แสดงด้วย) พร้อมเขียนเลขทะเบียนนักศึกษาก ากับ กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เขียนชื่อ - สกุลใหม่ให้
ชัดเจน และถ่ายส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เย็บติดกับหลักฐานการศึกษา    

3.9 ส าเนาใบรับรองรายคะแนน (Transcript)  จ านวน 1 ฉบับ (น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) ที่ระบุชื่อ
ปริญญา และค่าเฉลี่ยสะสมที่ได้รับ พร้อมเขียนเลขทะเบียนนักศึกษาก ากับ กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ 
เขียนชื่อ - สกุลใหม่ให้ชัดเจน และถ่ายส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เย็บติดกับหลักฐานการศึกษา  

3.10  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ค าน าหน้านาม หรือยศ โปรดแนบส าเนาหลักฐาน (ถ้ามี)      
3.11 ใบรับรองแพทย์ ระบุข้อความว่า “สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”         

**หมายเหตุ : ส าเนาหลักฐานทุกประเภทโปรดลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และเขียนเลขทะเบียนนักศึกษา
ก ากับไว้ที่มุมขวาบนทุกแผ่น กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้เขียนชื่อสกุลใหม่ให้ชัดเจน 

 

      

   


