ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดาเนิน การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
บัดนี้วิทยาลัยนวัตกรรมได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เลขประจาตัวสอบ
640700130
640700131
640700132
640700133
640700143
640700145
640700146
640700148
640700149
640700150
640700151
640700154
640700156

ชื่อ - นามสกุล
นางสาว นภัสวรรณ จันทรเสนา
นาย สวราชย์ เพ็ชรโยธา
นางสาว ณัฐรศนา อุดมผล
นางสาว อริสรา โฉมงาม
นางสาว วันวิวาห์ จาปาทอง
นางสาว ธนัชชา แสงวงศ์
นางสาว กุลชา ปรีดาศักดิ์
นาย เตชวัน ปัญญาวุฒิธรรม
นางสาว ฐิติญาณ์ ไตรปิ่นเพ็ชร
นาย ณัฐดนัย พลอยหิน
นางสาว นลินนาถ ไกรนุยะฉันท์
นางสาว วริศรา ศิริขวัญชัย
นางสาว ศิริภัสสร สุรกีรติกุล

-2กาหนดการ

กิจกรรม

หมายเหตุ

4 - 6 มกราคม 2565

นักศึกษารวบรวม และสแกนหลักฐานทั้งหมด
- สามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้น
ดาเนินการอัพโหลดไฟล์บนระบบของสานักงาน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่
ทะเบียนนักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ www.citu.tu.ac.th
- ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา
เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2565
ได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th

4 - 6 มกราคม 2565

จดทะเบียนเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2564
เว็บไซต์ของสานักงานทะเบียนนักศึกษา

http://www.reg.tu.ac.th

7 - 8 มกราคม 2565
10 มกราคม 2565

ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564

TU GREATS APP

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1.1 บันทึกประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา
และรหัสผ่านเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
1.2 อัพโหลดไฟล์รูปภาพ ขนาด 5 x 6 ซม. ความละเอียดภาพ 600 dpi. ไฟล์นามสกุลเป็น JPG (สวม
เสื้ อไม่ มีล วดลาย หน้ าตรง ไม่ยิ้ มเห็ นฟั น ไม่ สวมหมวก ไม่ส วมแว่นตาดา ไม่ส วมครุยปริญ ญา
อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพื้นหลังเป็น
สีพื้น)
1.3 ยื่นคาร้องทาบัตรนักศึกษา
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามคาร้อง และกาหนดการรับบัตรนักศึกษาได้ที่ เมนูแถบ
ซ้ายมือ “ติดตามคาร้อง” และติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาท่าพระจันทร์
1.4 พิ มพ์ ใบขึ้ น ทะเบี ย นนั กศึ กษา ลงลายมื อชื่ อนั กศึ กษา และวัน /เดื อน/ปี ในใบขึ้ นทะเบี ยนเป็ น
นักศึกษา
1.5 ดาวน์ โหลดเอกสารตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ น าส่ งสถาบั น เดิ ม พิ ม พ์ ห นั งสื อ น าส่ ง และแบบฟอร์ ม
ตรวจสอบคุณวุฒิพร้อมแนบสาเนาคุณวุฒิการศึกษา เพื่อส่งให้สถาบันเดิมรับรอง

-31.6 อัพโหลดส่งเอกสารการขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึกษา โดยระบุเลขทะเบียนนักศึกษาไว้มุมขวาบนของ
เอกสาร และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้นใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาจากข้อ 1.4 สแกนเอกสารทุก
ฉบั บ แบบสี เท่ า นั้ น บั น ทึ ก เป็ น PDF File ตั้ งชื่ อ ไฟล์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษ หรื อ ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษและตัวเลข เช่น pecha01 (เพื่อป้องกันการ Error ห้ามกาหนดดัวยตัวอักษรอักขระพิเศษ
เช่น pecha#$01) แยกไฟล์อัพโหลด ตามชื่อเอกสารที่ระบบกาหนด ตามลาดับ ดังนี้
1.6.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จากข้อ 1.4
1.6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.6.3 สาเนาปริญญาบั ตร หรือ หนั งสือรับรองวุฒิ การศึกษา หรือ Transcript ที่ระบุ วันที่
สาเร็จการศึกษา
1.6.4 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา”
1.6.5 ส าเนาหลั กฐานการเปลี่ยนข้อมูล เช่น คานาหน้า/ยศ หรือ ชื่อ -สกุล กรณี ห ลักฐาน
สาเร็จการศึกษา ไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านระบบสานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุ กขั้ น ตอน ถื อเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการขึ้น ทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษา หากไม่ ได้ ด าเนิ นการตามที่ กาหนด หรือส่ ง
หลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”
2. การจดทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
การจดทะเบี ยนเรี ย นภาคเรี ย นที่ 2/2564 ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
http://www.reg.tu.ac.th และการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ TU GREATS APP โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนรายละเอียดดังนี้
รายการ
1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2. ค่าลงทะเบียน

หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล
1,000.36,000.(หน่วยกิตละ 3,000 บาท X 12 หน่วยกิต)

3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
4. ค่าบารุงห้องสมุด
(เหมาจ่าย 4,000 บาทต่อปี)
5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เหมาจ่าย 1,600 บาทต่อปี)
6. ค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัย
รวมค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

1,500.4,000.1,600.20,000.64,100.-

-4หมายเหตุ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ทุกหลักสูตร)
1,000 บาท
เมื่อชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บเอกสารการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

