ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่สอง)
---------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่สอง นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการได้พิ จารณาผลการสอบข้อเขียนและการสอบสั มภาษณ์เป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรมของคณะนิติศาสตร์ ตามรายชื่อดังนี้
1. นายอมร
2. นางพัชร์ศร
3. นายวิวรรธน์
4. พล.ต.ดร.เจนวิทย์

หวังอัครางกูร
ศิริสรรพ์
ดารงกุลนันท์
ยามะรัตน์

ทั้ง นี้ ให้ ผู้ มีสิ ทธิ เข้ า ศึก ษาดั งมี รายชื่ อ ข้า งต้ น ขึ้น ทะเบี ย นเป็น นั กศึ กษาใหม่แ ละจด
ทะเบียนลักษณะวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2561

รอลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์)
ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
--------------------------------------------เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
รอบที่สองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.
ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลักที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ”การขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่” ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ภายในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม
ถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
2. นักศึกษากรอกข้อมูลประวัติและข้อมูลส่วนตัวใน www.reg.tu.ac.th หัวข้อ”เข้าสู่
ระบบ” Login โดยใช้เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก เป็นรหัสผู้ใช้ และเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก เป็นรหัสผ่าน พร้อมสั่งพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายสี 2 นิ้ว เพื่อนามายื่นในวัน
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
3 . นั ก ศึ ก ษ า Download แ บ บ ฟ อ ร์ ม ท า บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ที่
www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “Download แบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่” และกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายสี 2 นิ้ว พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน 1 ฉบับ
4. เอกสารที่ต้องนามามอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภายในวัน
อั ง คารที่ 14 สิ ง หาคม ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ที่ 17 สิ ง หาคม 2561เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ธุ ร การ
บัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
4.1 ใบขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากอิ น เตอร์ เ น็ ต และกรอก
ข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมติดรูปถ่ายสี 2 นิ้ว (ข้อที่ 2)
4.2 แบบฟอร์ ม ท าบั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ Download จาก
อิน เตอร์ เน็ ต และกรอกข้อความให้ ครบถ้ว นถูกต้องพร้อมติดรูปถ่า ยสี 2 นิ้ว พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน 2 ฉบับ (ข้อที่ 3)
4.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
4.5 สาเนาใบรับรองรายคะแนน (ทรานสคริป) 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ ระบุข้อความว่า”สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
4.7 รูปถ่ายสี 1 นิ้ว สาหรับทาบัตรนักศึกษาชั่วคราว
4.8 รูปถ่ายสี 2 นิ้ว สาหรับทาทาเนียบนักศึกษา

**หมายเหตุ 1)

2)

รูปที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อไม่มีลวดลาย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมครุยปริญญาทุกชนิด
(อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่
สวมหมวก)
หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ ต้องแนบสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ

สาเนา
ทะเบียนสมรสเย็บติดกับสาเนาหลักฐานทุกฉบับด้วย
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3)

สาเนาหลักฐานทุกประเภทโปรดลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และเขียนเลข
ทะเบียนนักศึกษากากับไว้ที่มุมขวาบนทุกแผ่น กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่
ให้เขียนชื่อ-สกุลใหม่ให้ชัดเจน
5. การจดทะเบีย นลั กษณะวิช า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาจะต้อง
ดาเนินการตาม ข้อ 2 ก่อนถึงจะสามารถจดทะเบียนลักษณะวิชาได้ ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “เข้าสู่
ระบบ” Login โดยใช้เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก เป็น รหัสผู้ใช้ และ เลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก เป็น รหัสผ่าน ดาเนินการดังนี้
1. เข้าสู่หัวข้อการจดทะเบียน

2.นักศึกษาต้องอ่านเงื่อนไขสาหรับการจดทะเบียนให้ครบถ้วน จากนั้นจึงคลิกที่ จดทะเบียน

3. นักศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกที่ สัญลักษณ์รูปบัตรจดทะเบียนสีชมพู จากนั้นรายวิชาที่เลือก จะ
เลื่อนขึ้นมาอยู่ส่วนบนของหน้าจอ โดยมีการสรุปจานวนหน่วยกิตรวมและยอดเงินค่าธรรมเนียมที่ต้อง
ชาระให้ทราบทุกครั้ง

4. เมื่อเลือกวิชาที่ต้องการจดทะเบียนเรียนครบถ้วนแล้ว ระบบจะทาการตรวจสอบตามเงื่อนไข
ของมหาวิทยาลัยและสรุปจานวนหน่วยกิตรวมพร้อมทั้งคานวณค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชาระทั้งหมดให้
ทราบหากไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ให้นักศึกษาคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ายมือ)
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5. คลิก ยืนยันการจดทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง (เมื่อนักศึกษายืนยันการจดทะเบียนแล้ว จะไม่
สามารถแก้ไขรายการจดทะเบียนได้อีก)

6. เมื่อยืนยันการจดทะเบียนในระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอชาระเงินให้คลิกเครื่องหมาย
กากบาท (X) แล้วออกนอกระบบ
7. หากนักศึกษาไม่ชาระเงินภายในวันที่ที่กาหนดวิชาที่จดทะเบียนจะถูกลบจากระบบซึ่งจะถือ
ว่านักศึกษาไม่ได้จดทะเบียน
7.1 วิชาที่ลงทะเบียนสาหรับนักศึกษารหัส 61
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
JA 700
Fundamental Knowledge
3
Of Justice and Justice
Administration
JA 800
Selected Problems in Advance
3
Justice Administration
JA 801
Research Methodology in Social
3
Sciences
*** นาใบแจ้งการชาระเงินค่าจดทะเบียนลักษณะวิชาไปชาระเงินที่ธนาคารทหารไทยทุ กสาขา
(บัญชีเลขที่ 155-2-12859-5 ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ มธ.(ค.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต )) หรือชาระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตเสียค่าธรรมเนียม 1.3% บวก Vat 7 % (ยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย มธ.
ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ภายในวันอังคารที่ 14
สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าการจดทะเบียนไม่สมบูรณ์ และเก็บสาเนา
ใบชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน ***

