
 
 
 

              
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ  

ระบบทวิภาค คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) 
..................................... 

 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปกติ  ระบบทวิภาค  คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น 

บัดนี ้ไดด้ าเนินการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2563 
ส าหรับจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การทีผู่้ผ่านการรับเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาเป็นนักศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

1) ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
2) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

2.1 บันทึกประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา  
และรหัสผ่านเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.) ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  

2.2 อัพโหลดไฟล์รูปชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ ขนาด 3 x 4 ซม. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB. ไฟล์นามสกุล 
เป็น JPG (สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมครุยปริญญา  
อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพ้ืนหลังเป็นสีขาวหรือฟ้า)  

2.3 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงชื่อนักศึกษา และ วัน/เดือน/ปี ในใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
2.4 เอกสารตรวจสอบคุณวุฒิ ดาวน์โหลด และพิมพ์หนังสือน าส่งพร้อมเอกสารตรวจสอบคุณวุฒิส่งให้ 

สถาบันเดิมรับรอง  
2.5 เอกสารขึ้นทะเบียน อัพโหลดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยเขียนเลขทะเบียนนักศึกษา 

ไว้มุมขวาบนทุกฉบับ และรับรองส าเนาถูกต้อง สแกนเอกสารโดย Scanner แบบสีเท่านั้น (ไม่ให้ Scan ผ่านโทรศัพท์มือถือ) 
บันทึกเป็น PDF File แยกไฟล์ตามเอกสาร ดังนี้  

2.5.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จากข้อ 2.3  
2.5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport (ส าหรับนักศกึษาต่างชาติ)  
2.5.3 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และ Transcript ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา  
2.5.4 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนข้อมูล (ถ้ามี) เช่น ค าน าหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล ในกรณีหลักฐาน 

ส าเร็จการศึกษา ไม่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน  
2.5.5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า“สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา”  
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3) บัตรประจ าตัวนักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
4) ด าเนินการตามข้อ 1-2 ให้แล้วเสร็จก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน หรือ ภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาค

หากหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” เวน้แตก่รณีมีเหตผุลความ 
จ าเป็น อาจขออนญุาตผ่อนผนัการขึน้ทะเบียนไดท่ี้คณะตน้สงักดัเพ่ือแจ้งต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา  

5) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา
และรหัสผ่านด้วย เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขที่ Passport กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ 

หมายเหตุ    ขอให้ส่งต้นฉบับเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้คณะฯ ที่งานบัณฑิตศึกษา  
ทาง email: graduate@arts.tu.ac.th  หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-613-2695-6 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.) 
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่      กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

รอลงนาม

mailto:graduate@arts.tu.ac.th
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 รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

 
                            ล าดับท่ี    ชื่อ-สกุล               
                               01  นายณัฐธนนท์  ศุขถงุทอง 

 
 

 
รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0607  สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย  
 

                            ล าดับท่ี    ชื่อ-สกุล    
     .    01   นางสาวภานรินทร์ สังข์ทองงาม 
 
 
 

รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0608  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

 

                            ล าดับท่ี    ชื่อ-สกุล    
01    นายยุทธนา  น้ าเงิน 

 
 
                     รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0610  สาขาวิชาภาษาไทย  
  

                  ล าดับที่    ชื่อ-สกุล    
   01  พระศักดิ์ชัย  จันทร์แกว้ 
   02   นางสาวชนิศตา  พูลศักดิ์ 

  
 
 
 


