เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เอกสารการขึ้นทะเบียน เรียงเอกสารตามลาดับที่กาหนด สแกนเอกสารทั้งหมดเป็น PDF ไฟล์เดียวกัน ตั้งชื่อไฟล์ด้วย
เลขทะเบียนนักศึกษา เช่น 6XXXXXXXXX.pdf เอกสารประกอบด้วย
1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Registration Form)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(Copy of Passport and Sign For International Students)
3. หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสาเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตร
ประจาตัวประชาชน (ถ้ามี)
4. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /Transcript ที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา (Official Transcript)
หรือ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษา ที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา (Certificate/Diploma)

 การส่งเอกสาร
ส่งไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนที่

https://goo.gl/vwW252

หรือ QR CODE

เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อความ
และให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน หากส่งมาแล้วเอกสารไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ สานักงานทะเบียนนักศึกษาจะติดต่อนักศึกษาให้นาเอกสารมาแสดงในภายหลัง


การขอแก้ไขข้อมูล

ส่งแก้ไขข้อมูลที่

new-student@reg.tu.ac.th ตั้งชื่อเรื่อง (subject) ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา

แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
คานาหน้าชื่อ
ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด
เลขประจาตัวประชาชน
สัญชาติ
ชื่อสถานศึกษาเดิม
เกรดเฉลี่ย GPA
ปีการศึกษาที่จบ
อื่น ๆ

แนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

แนบหลักฐานสาเร็จการศึกษา
แนบเอกสารหลักฐาน
สานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรกฎาคม 2561

1. ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 256X
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย วิชาเอก
เลขทะเบียนนักศึกษา

6XXXXXXXXX

ชื่อ – สกุล

นาย

ธรรมศาสตร์

Mr.

THAMMASAT RAKDOME

รักโดม

วัน-เดือน-ปีเกิด 12 พฤศจิกายน 2543
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ภูมิลาเนาเดิม

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ ไทย

ปทุมธานี

ข้อควรระวัง!!!

สถานศึกษาเดิม มัธยมศึกษาธรรมศาสตร์
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บิดา

1. ตรวจสอบคจังาน
ชื่อ -สกุ
ล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตาม
99 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
หวัาหน้
ดปทุามธานี
12121

ชื่อ-สกุล นายธรรมจักร รักโดม

บัตรประจาตัวประชาชน เนื่องจากข้อมูลจะนาไปใช้ในการทาบัตรประจาตั ว

นักศึกษา จัหากข้
มูลมไม่
ถูกต้อง รีบติดต่อแก้ไขที่สานักงานทะเบียนนักศึกษา
ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
งหวัดอปทุ
ธานี
โทรศัพท์มือถือ
มารดา

081-1111111

*ถ้ า หากแก้ ไ ขข้ อ มู ล ภายหลั ง จากส านั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาส่ ง ข้ อ มู ล ท าบั ต ร

ชื่อ-สกุล นางยูงทอง รักโดม

ประจาตัวนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมบัตรที่แก้ไขด้วย
ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์มือถือ

ผู้ปกครอง

092-2222222

ชื่อ-สกุล นายหนูรัก ธรรมศาสตร์

2. ชื่อสถานศึกษาเดิม หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขในเอกสารฉบับนี้ให้ถูกต้อง
3. ลงชื่อนักศึกษาและวันที่ ให้เรียบร้อย หลังอ่านการรับรองข้อมูลแล้ว

ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์มือถือ

081-1111111

ยินดีให้เปิดเผยข้อมูลในกรณีทเี่ ป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/หรือต่อตัวข้าพเจ้าเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ขณะที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้าไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม
เสื่ อ มเสี ย อย่ า งร้ า ยแรง เป็ นผู้ มี คุณ สมบัติเ ฉพาะตามข้ อก าหนดหลัก สู ตรที่ เ ข้า ศึ กษาและตามประกาศมหาวิท ยาลัย ว่าด้ วยการรับ เข้ าศึ ก ษา
ข้อความที่ข้าพเจ้าบันทึกและหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาถูกต้องตรงกัน
หากตรวจพบว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่ทาการเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ
วันที่

ธรรมศาสตร์ รักโดม (นักศึกษา)
XX / XX / XXXX

(สแกนเอกสารฉบับนี้และหลักฐานต่าง ๆ ส่งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน)

.

2. ตัวอย่างสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

3. ตัวอย่างระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /Transcript (ส่วนหน้า)

สำเนำถูกต้ อง
ธรรมศาสตร์ รักโดม

3. ตัวอย่างระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /Transcript

(ส่วนหลัง)

หลักฐานการศึกษาจะสมบูรณ์
ต้องระบุวันอนุมตั ิการจบ/วันที่สาเร็จการศึกษา

สำเนำถูกต้ อง
ธรรมศาสตร์ รักโดม

4. ตัวอย่างประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษา

นายธรรมศาสตร์
๑๒

พฤศจิกายน

รักโดม
๒๕๔๓

มัธยมศึกษาธรรมศาสตร์
คลองหลวง
ปทุมธานี
๓๐

มีนาคม

๒๕๕๙

ผูอ้ ำนวยกำร/อำจำรย์ใหญ่/ครู ใหญ่

สำเนำถูกต้ อง
ธรรมศาสตร์ รักโดม

