ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560
-------------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มี
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการสอบคัด เลื อกฯ คณะนิ ติศ าสตร์ ได้ พิ จารณาผลสอบความรู้เกี่ยวกั บ
ข้อเสนอวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายนามดังนี้
1. นายพงศ์ศักดิ์
สิรินภากุล
2. นางนัดดาภา
จิตต์แจ้ง
3. นางสาววรวิมล
จันทรทอง
4. ร้อยโท นรา
ถิ่นนัยธร
5. นายอานนท์
ศรีบุญโรจน์
6. นายวุฒิ
ศรีธีระวิศาล
7. นายพลสิทธิ์
จิระสันติมโน
8. นางสาวปราณปริยา ประจนปัจจนึก
9. นายนภนันทน์
จันทราชโลธร
10. นาย พิทักษ์
ไทยเจริญ
11. นาย สุขเปรม
สัจจเดชะ
12. นางสาวศศิวิมล
เสมอใจ
13. นาย อาทิตย์
ศรีชัย
14. นาย กิตติทร
สุดประเสริฐ
ทั้งนี้ สาหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มาขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาและจดทะเบียนลักษณะวิชา ภายในวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รอลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล)
ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
--------------------------------------------เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลักที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ”การขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่” ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
2. นักศึกษากรอกข้อมูลประวัติและข้อมูลส่วนตัวใน www.reg.tu.ac.th หัวข้อ”เข้าสู่
ระบบ” Login โดยใช้เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก เป็นรหัสผู้ใช้ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เป็นรหัสผ่าน พร้อมสั่งพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายสี 2 นิ้ว เพื่อนามายื่นในวันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่
3. นักศึกษา Download แบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวข้อ “Download แบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่” และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอทาบัตร
ประจาตัวนักศึกษาให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายสี 2 นิ้ว พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ฉบับ
4. เอกสารที่ต้องนามามอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 25 - 27
กรกฎาคม 2560 วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ธุรการบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะ
นิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่สั่งพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และกรอกข้อความให้
ครบถ้วนถูกต้องพร้อมติดรูปถ่ายสี 2 นิ้ว (ข้อที่ 2)
4.2 แบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ที่ Download จากอินเตอร์เน็ต และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมติดรูปถ่ายสี 2 นิ้ว พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ฉบับ
(ข้อที่ 3)
4.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท 1 ฉบับ
4.5 สาเนาใบรับรองรายคะแนน (ทรานสคริป) ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ ระบุข้อความว่า”สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
4.7 รูปถ่ายสี 1 นิ้ว สาหรับทาบัตรนักศึกษาชั่วคราว
4.8 รูปถ่ายสี 2 นิ้ว สาหรับทาทาเนียบนักศึกษา
**หมายเหตุ 1) รูปที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อไม่มีลวดลาย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมครุยปริญญาทุกชนิด
(อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่
สวมหมวก)
2)
หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ ต้องแนบสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสาเนา

3)

ทะเบียนสมรสเย็บติดกับสาเนาหลักฐานทุกฉบับด้วย
สาเนาหลักฐานทุกประเภทโปรดลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และเขียนเลข
ทะเบียนนักศึกษากากับไว้ที่มุมขวาบนทุกแผ่น กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่
ให้เขียนชื่อ-สกุลใหม่ให้ชัดเจน

5. การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาจะต้องดาเนินการ
ตาม ข้อ 2 ก่อนถึงจะสามารถจดทะเบียนลักษณะวิชาได้ ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “เข้าสู่ระบบ” Login
โดยใช้เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก เป็น รหัสผู้ใช้ และ เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก เป็น รหัสผ่าน
ดาเนินการดังนี้
1. เข้าสู่หัวข้อการจดทะเบียน

2.นักศึกษาต้องอ่านเงื่อนไขสาหรับการจดทะเบียนให้ครบถ้วน จากนั้นจึงคลิกที่ จดทะเบียน

3. นักศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกที่ สัญลักษณ์รูปบัตรจดทะเบียนสีชมพู จากนั้นรายวิชาที่เลือก จะเลื่อน
ขึ้นมาอยู่ส่วนบนของหน้าจอ โดยมีการสรุปจานวนหน่วยกิตรวมและยอดเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระให้ทราบ
ทุกครั้ง

4. เมื่อเลือกวิชาที่ต้องการจดทะเบียนเรียนครบถ้วนแล้ว ระบบจะทาการตรวจสอบตามเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยและสรุปจานวนหน่วยกิตรวมพร้อมทั้งคานวณค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชาระทั้งหมดให้ทราบหาก
ไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ให้นักศึกษาคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ายมือ)

5. คลิก ยืนยันการจดทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง (เมื่อนักศึกษายืนยันการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถ
แก้ไขรายการจดทะเบียนได้อีก)

6. เมื่อยืนยันการจดทะเบียนในระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอชาระเงินให้คลิกเครื่องหมายกากบาท (X)
แล้วออกนอกระบบ

7. หากนักศึกษาไม่ชาระเงินภายในวันที่ที่กาหนดวิชาที่จดทะเบียนจะถูกลบจากระบบซึ่งจะถือว่า
นักศึกษาไม่ได้จดทะเบียน
วิชาที่ลงทะเบียนสาหรับนักศึกษารหัส 60
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Dissertation
(ไม่เกิน 12 หน่วยกิต)

ภาค 2
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Dissertation
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