
การบนัทึกประวติันักศึกษาใหม ่ระดบัปริญญาตรี 

 การบนัทกึประวตันิกัศกึษาใหมต่อ้งท าภายใน 15 นาท ี(ระบบจะตดัการตดิต่อทนัทหีากเกนิเวลา และตอ้งคยีข์อ้มลู 
ใหม่ทัง้หมด)  
 วิธีคียข์อ้มูล  เมื่อนักศึกษาคียข์้อมูลส่วนใดเสรจ็แลว้  ให้กดปุ่ มบนัทึก ท่ีด้านลา่ง 1 ครัง้ (ตามรปูข้อ 6) เช่น  
คยีข์อ้มลูการศกึษาเสรจ็แลว้ กดปุม่บนัทกึ  1 ครัง้  คยีข์อ้มลูทีอ่ยู่เสรจ็แลว้กดปุม่บนัทกึอกี 1 ครัง้ เพื่อต่อเวลาไมใ่หเ้กนิ 15 นาท ี
ระบบจะ save ข้อมูลเมื่อกดปุ่ มบนัทึกครัง้สุดท้าย 
 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน  ก่อนกดปุ่ มบนัทึกครัง้สุดท้าย  ระบบให้บนัทึกข้อมูลได้เพียงครัง้เดียว  
หากคยีข์อ้มลูผดิหลงัจากบนัทกึแลว้ ใหน้กัศกึษาแจง้แกไ้ขในวนัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาใหม่  
 
วิธีคียข์อ้มูลประวติันักศึกษาใหม่ 
1. คียเ์ลขทะเบียน 10 หลกั และ รหสัผา่น คือ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั คลกิ เข้าสู่ระบบ 
  

  
 

2. บนัทกึประวตันิกัศกึษาใหมใ่หค้รบถว้น  ตามตวัอยา่งดา้นซา้ยมอืแต่ละขอ้  ต้องบนัทึกทุกข้อท่ีมีเครือ่งหมาย * สีแดง 
    - ช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ  ต้องเป็นตวัพิมพใ์หญ่ สะกดให้ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน 
   - กรณีทีต่อ้งการเปลีย่นตวัสะกดชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษ ใหน้กัศกึษาเปลีย่นบตัรประจ าตวัประชาชนใหม ่ 
     และน าส าเนาบตัรประชาชนมาแจง้แกไ้ขทีส่ านกัทะเบยีนและประมวลผลภายหลงั 
 

  
 
 
 
 



3. ปี พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา ดจูากวนัทีอ่นุมตัจิบการศกึษา  ระบอุยู่ดา้นหลงัใบระเบยีนแสดงผลการศกึษาฯ (ปพ.1) 
    เกรดเฉล่ียสะสม 6 ภาค ตามใบระเบยีนแสดงผลการศกึษาฯ (ปพ.1) 
 

  
 

4. บนัทกึ E-mail  ความยาวไม่เกนิ  32 ตวัอกัษร  

  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัรายเดอืน  ทีน่กัศกึษาไดร้บัจากผูป้กครอง  พิมพเ์ฉพาะตวัเลขเท่านัน้  เช่น  5000 
 
6. ตรวจสอบขอ้มลูใหค้รบถว้น  หากพบขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง ใหแ้กไ้ขใหเ้รยีบรอ้ย ก่อนกดปุม่ บนัทึกครัง้สุดท้าย   
    ระบบใหบ้นัทกึขอ้มลูไดเ้พยีงครัง้เดยีว หากคยีข์อ้มลูผดิหลงัจากบนัทกึแลว้ ใหน้กัศกึษาแจง้แกไ้ขในค ารอ้งขอแกไ้ขขอ้มลู 
    ประวตัสิว่นตวั แลว้น าไปยื่นในวนัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาใหม่  
 

  
 
 
 



7. เมื่อบนัทกึขอ้มลูส าเรจ็ จะปรากฏปุม่  พิมพใ์บขึน้ทะเบียน  (ถา้บนัทกึขอ้มลูไม่ครบ จะไม่ปรากฏปุม่ พมิพใ์บขึน้ทะเบยีน) 
   

  
 

8. คลกิทีปุ่ม่ พิมพใ์บขึน้ทะเบียน  print ใบขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีติดรปูถ่ายชุดนักศึกษา  
    ลงช่ือและวนัท่ีให้เรียบรอ้ย น ามายื่นในวนัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาใหม่  
    - กรณีช่ือ-นามสกลุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไม่ถกูต้อง ใหข้ดีชื่อ-นามสกุลเดมิ และเขยีนชื่อ-นามสกุลทีถู่กตอ้ง   
      ก ากบัในใบขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 
    - เมื่อพิมพใ์บขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว ให้ปิดหน้าจอพิมพใ์บขึน้ทะเบียน 
       และคลิกปุ่ มออกจากระบบทุกครัง้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  หลกัฐานท่ีนักศึกษาต้องเตรียมน าไปยื่นในวนัรายงานตวั ดงัน้ี  

1. ใบขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา  ตดิรปูถ่ายชดุนกัศกึษา 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ชดุ (นกัศกึษาต่างชาตใิชส้ าเนาหนงัสอืเดนิทาง 1 ชดุ) 

3. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ 2 ชดุ (กรณีทีใ่บแสดงผลการเรยีน เป็นชือ่-นามสกลุเดมิ) 

4. ใบรบัรองแพทย ์ยกเวน้ (นศ. Admissions ทีต่รวจรา่งกายกบัโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์, นศ.โครงการมหาดไทย    

    นศ.คณะแพทยศาสตร,์ คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร)์ 

5. ส าเนาใบแสดงผลการเรยีนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มธัยมศกึษาปีที ่4-6  ทีแ่สดงเกรดเฉลีย่สะสม (GPA)   

   และวนัทีจ่บการศกึษา และระบุวา่ จบหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 2 ชดุ (กรณีม ี2 หน้า ถ่ายส าเนา 

   ทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั)  

 ยกเว้น นศ.คณะแพทยศาสตรแ์ละคณะทนัตแพทยศ์าสตร ์หลกัสตูร 5 ปี ใหใ้ช ้

   5.1 ส าเนาใบปรญิญาบตัรหรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองคณุวุฒภิาษาไทย ทีร่ะบุวนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

        จ านวน 2 ชดุ และ 

  5.2 ส าเนา Transcript ทีร่ะบุวนัทีส่ าเรจ็การศกึษา จ านวน 2 ชดุ 

6. ส าเนาใบเทยีบวุฒกิารศกึษาทีอ่อกโดยกระทรวงศกึษาธกิาร จ านวน 1 ชดุ (เฉพาะผูจ้บการศกึษาจาก 

    ต่างประเทศ หรอืสถาบนัการศกึษานานาชาต)ิ 

7. แบบฟอรม์บตัรทอง AD03/AD04 พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ชด (เฉพาะนกัศกึษาทีย่งัไมไ่ดย้ืน่) 

8. ค ารอ้งขอแกไ้ขขอ้มลูประวตัสิว่นตวั (กรณีบนัทกึขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง) 

 

 รบัรองส าเนาถกูต้องเอกสารทุกชุด 

 เขียนเลขทะเบียนนักศึกษา ท่ีมมุขวาด้านบนของส าเนาเอกสารทุกชุด (ข้อ 2-7) 

 

10. เขา้บนัทกึประวตัทิี ่ www.reg.tu.ac.th     คลกิที ่เข้าสู่ระบบ (นักศึกษา/บุคลากร) 

  

 

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


ค ำร้องขอแก้ไขประวัตส่ิวนตัว 
 
นาง/นาง/นางสาว..........................................................................................................เลขทะเบียนนกัศกึษา......................................... 
ระดบัปริญญา                 ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัร  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

ขอแก้ไขข้อมูลดังนี ้

 ตวัสะกดช่ือภาษาไทย จาก.............................................................. เป็น....................................................................... 
 ตวัสะกดนามสกลุภาษาไทย จาก.............................................................. เป็น....................................................................... 
 ตวัสะกดช่ือภาษาองักฤษ จาก.............................................................. เป็น....................................................................... 
 ตวัสะกดนามสกลุภาษาองักฤษ   จาก........................................................  เป็น....................................................................... 
 วนั/เดือน/ปี เกิด    จาก...............................................................  เป็น...................................................................... 
 อื่น ๆ 
 

ขอแก้ไขจากเดิม แก้ไขใหม ่

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 

.................................................................................................... .................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

วนัท่ี...................../.............................../...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


