
 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ  ระบบทวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2565 

(จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์) รายละเอียดดังประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แล้วนั้น 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 1 คน คือ 

  1. นายชานนท์  ลัภนะทิพากร 

 

2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 10 คน ได้แก่ 

  1. นายกฤติน  กุ้ยอ่อน 

   2. นายชนะพงศ ์  ลิ้มเสรี 

  3. นางสาวชนิกานต์ แสงนิล 

   4. นายณัชพล  สถิตวราทร 

  5. นางสาวณิชกานต์ กาเผือก 

  6. นายธรรดร  กุลเกลี้ยง 

  7. นายนันทวัฒน์  ศักดิ์สกุลคุณากร 

  8. นางสาวพัฐชญาณ์  ค าแพง 

9. นายพีรกิตติ์  ศรีกุล 

10. นาย อมรินทร์ พิมลรัตน์ไพบูลย์ 
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3. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จ านวน 9 คน ได้แก่ 

1. นายจามิกร  โพธิ์เผื่อนน้อย  

  2. นางสาวจารวี  บูรณปัทมะ 

  3. นางสาวชนิตสิรี พุ่มทอง 

  4. นายณรงค์ศักดิ ์ เธียรปัญญา    

  5. นายธนภัทร  โกสุมาภินันท์ 

  6. นายศุภสิทธิ์  ค าคูณ 

  7. นายสุพจน์  ชุณหโชติอนันต์ 

  8. นายสุรสีห์  บัวจันทร์ 

  9. นางสาวอิษยา  ยิ่งมีมา 

 

  4. โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ  

ให้ทราบ ดังนี้ 

   1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกท่านสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 

มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp 

2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา 

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ 

www.reg.tu.ac.th 

3) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ให้ด าเนินการขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยด าเนินการในขั้นตอน 

“บันทึกประวัติส่วนตัว” เพียงขั้นตอนเดียวก่อน แล้วจึงด าเนินการในขั้นตอนอ่ืนๆ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 

4) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชาสามารถดูรายละเอียดและวิธีการขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ (2)  

   5) โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในช่วง

ปลายเดือนกรกฎาคม 2565 โดยก าหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
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   6) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา และ สาขาวิชาการวิจัย

ทางสังคม ต้องด าเนินการเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี้  

 

                      รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ (TU005 และ TU006)           

                                   ในภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ตามล าดับ 

    สาขาวิชามานุษยวิทยา 

  1. นายกฤติน  กุ้ยอ่อน 

  2. นางสาวชนิกานต์ แสงนิล 

   3. นายณัชพล  สถิตวราทร 

  4. นางสาวพัฐชญาณ์  ค าแพง 

5. นายพีรกิตติ์  ศรีกุล 

6. นายอมรินทร์  พิมลรัตน์ไพบูลย์ 

 

  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 

1. นายจามิกร  โพธิ์เผื่อนน้อย  

  2. นางสาวจารวี  บูรณปัทมะ 

  3. นางสาวชนิตสิรี พุ่มทอง 

  4. นางสาวอิษยา  ยิ่งมีมา 

 

                    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการยกเว้นภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา (ให้ได้ P) 

            1. นายชานนท์  ลัภนะทิพากร (TU-GET PBT ได้คะแนน 650) 

            2. นายชนะพงศ ์  ลิ้มเสรี  (TU-GET PBT ได้คะแนน 600) 

            3. นางสาวณิชกานต์ กาเผือก  (TU-GET PBT ได้คะแนน 760) 

            4. นายธรรดร  กุลเกลี้ยง (TU-GET PBT ได้คะแนน 600) 

            5. นายนันทวัฒน์  ศักดิ์สกุลคุณากร (TU-GET PBT ได้คะแนน 560) 

   6. นายณรงค์ศักดิ ์ เธียรปัญญา (TU-GET PBT ได้คะแนน 740) 

   7. นายธนภัทร  โกสุมาภินันท์ (TU-GET PBT ได้คะแนน 840) 

   8. นายศุภสิทธิ์  ค าคูณ  (TU-GET PBT ได้คะแนน 560) 
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   9. นายสุพจน์  ชุณหโชติอนันต์  (TU-GET PBT ได้คะแนน 920) 

   10. นายสุรสีห์  บัวจันทร์  (TU-GET PBT ได้คะแนน 570) 

 

5) แจ้งรายละเอียดส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ

วิจัยทางสังคม ที่จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จ านวน 1 หรือ 2 วิชาตามที่คณะฯ ได้ประกาศให้ทราบ ดังนี้ 

                5.1) ตารางบรรยายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ภาคฤดูร้อน/2564 รายละเอียดดัง

เอกสารแนบท้ายประกาศ (1)  

                5.2) วันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน คือ วันเสาร์ที่ 11 

มิถุนายน 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

(Ms Teams) ส าหรับรายละเอียดการเข้าเรียนทางออนไลน์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางอีเมลในวันที่ 9 มิถุนายน 

2565 

       5.3) ก าหนดวันและข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนและการช าระเงินดังนี้   

    วันลงทะเบียนเรียน เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th ได้

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 22.30 น. ส าหรับขั้นตอนการ

ลงทะเบียนสามารถดูได้ที่ https://tinyurl.com/5xmjtfb7 

     วันช าระเงิน ช าระเงินผ่าน TU GREAT APP (ดาวน์โหลดผ่าน App Store 

หรือ Play Store) โดยคณะฯ จะแจ้งให้ทราบถึงวันช าระเงินอีกครั้ง 

  5. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

โทร. 02 613 2809 หรือ โทร. 02 613 2804 หรือ อีเมล tusa.postgrads@gmail.com 

 

     ประกาศ ณ วันที่    30     พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี) 
           คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ตารางสอนปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ภาคฤดูร้อน/2564 

 

* คือวิชาเสริมพื้นฐาน 
รหัส-วิชา วิชา

พื้นฐาน
หรือ

ผู้บรรยาย
อนุมัติ 

หน่วย
กิต 

Sec/ 
Gr 

หลักสูตร จ านวน
รับ 

วัน-เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้อง ก าหนด
สอบ 

1. *สม.502 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางสังคม 
  SA502 Fundamental Statistics for Social Research 

- 2 - 2564 
 

- ส. 08.00-12.00 น. 
 

อ.อัครนัย 
ขวัญอยู ่

อ.ดร.ธนานนท ์
บัวทอง 

 

เรียนออนไลน์ผา่น 
Microsoft Teams 

คณะจะ
ประกาศ
อีกครั้ง 

 

          

2. *สม.501 ปรัชญาและปฏบิัติการวิจัยทางสังคม 
  SA501 Philosophy and Practice of Social 

Research 

- 2 - 2564 
 

- ส. 13.00-17.00 น. 
 

ผศ.ดร.ปณิธี 
บราวน ์

ผศ.ดร.จันทนี  
             เจริญศรี 
ผศ.ดร.ณัฐจรี  
          สุวรรณภัฏ 
ผศ.ดร.วิลาสินี  
     พนานครทรัพย์ 
อ.ศิริพร  
         ศรีสินธุ์อุไร 

” ” 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาเป็น

นักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังน้ี 

1. ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษาที่ ที ่https://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp 

2. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   2.1 บันทึกประวัติส่วนตัว ท่ี www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และ รหัสผ่าน  

        เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

                  กรณีนักศึกษาต่างชาติ ใช้รหัสผ่านเป็นเลขท่ีหนังสือเดินทาง (Passport No.) 

  2.2 อัพโหลดไฟล์รูปภาพ (ภาพสี) ขนาด 5X6 ซม. (591X709 pixel) ความละเอียดภาพ 300 dpi 

ไฟล์นามสกุล JPG (สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวม

ครุยปริญญา อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เคร่ืองแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพ้ืนหลังเป็น

สีพ้ืน) ถ่ายรูป โดยไม่ใช้แฟลชและไม่ปรับรูปให้สว่างจนเกินไป 

2.3 แก้ไขข้อมูล นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว ยกเว้น ชื่อ นามสกุลภาษาไทยและเลข

ประจำตัวประชาชน 

2.4 ยื่นค าร้องท าบัตรนักศึกษา 

     นักศึกษาสามารถติดตามค าร้อง และก าหนดการรับบัตรนักศึกษาได้ที่ เมนูแถบซ้ายมือ “ติดตามค าร้อง” 

และติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพฯ 
 

ศูนย์ สาขาผู้ดูแล ติดต่อ 

1. ท่าพระจันทร์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ 

คุณวิระยุทธ สะราคำ  

  โทร 02-2222481-2 

Email: Wirayut.Sarakum@bangkokbank.com 

2. รังสิต สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต 

คุณลลิตา ทองช่ัง  

โทร 02-5642751-3 

Email: Lalita.Thongchung@bangkokbank.com 

Commented [D1]: 1. นศ.ป.โท การวิจัย ท าแค่ข้อนี้เท่านั้น 

2. ขณะกรอกข้อมูลประวัติการศึกษา กรณีจบจาก มธ.ศูนย์รังสิต ตอน
กรอกข้อมูลให้เลือกจังหวัดของ มธ. เป็น ปทุมธานี 

Commented [D2]: หากนักศึกษาจะแก้ไขรูปภาพท่ีอัพโหลดไปแล้ว 
แล้ว ให้ส่งไฟล์แก้ไขไปท่ีอีเมล prachan@reg.tu.ac.th 

 

Commented [D3]: จะท าได้ก็ต่อเม่ือเอกสารการข้ึนทะเบียน
ท้ังหมดได้รับการอนุมัติแล้ว 

https://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp
http://www.reg.tu.ac.th/
mailto:Wirayut.Sarakum@bangkokbank.com
mailto:Lalita.Thongchung@bangkokbank.com
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ศูนย์ สาขาผู้ดูแล ติดต่อ 

3. ลำปาง สาขาสบตุ๋ย คุณเทวัญรักษ์ ปวงลังกา 

โทร 054-226015 / 054-218109 

Email:Tewanrak.Puanglungga@bangkokbank.com 

4. พัทยา สาขาสยามคันทรีคลับ คุณภัทราภรณ์ แป้นแก้ว  

โทร 038-405196-199 

Email:Pattharaporn.Pankeaw@bangkokbank.com 
 

2.5 ตรวจสอบวุฒิการศึกษาน าส่งสถาบันการศึกษาเดิม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิ

การศึกษาและพิมพ์หนังสือนำส่ง โดยให้นักศึกษานำส่งสถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษา แล้วให้สถาบัน

เดิมแจ้งผลการรับรองฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์ม 

2.6 อัพโหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยเตรียมเอกสารในรูปแบบ PDF File ที่ชัดเจน

และมรีายละเอียดครบถ้วน ดังน้ี 

     2.6.1 สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (สำหรับนักศึกษาต่างขาติ)  

            (กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง) บันทึกช่ือไฟล์เป็น TU01 

    2.6.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ระบุวันท่ีสำเร็จ  

            การศึกษา (กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง) บันทึกช่ือไฟล์เป็น TU02 

              2.6.3 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น    

                      อุปสรรคต่อการศึกษา” ไม่ต้องรับรองส าเนาถูกต้อง บันทึกช่ือไฟล์เป็น TU03 

    2.6.4 หลักฐานการเปล่ียนคำนำหน้า/ยศ หรือ ช่ือ นามสกุล ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับระบบ 

            ของส านักงานทะเบียนนักศึกษา (กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง) บันทึกช่ือไฟล์เป็น TU04 
 

“หากหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน ถือว่ายังไม่ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา” (ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ก าหนด) เว้นแต่กรณีมี

เหตุผลความจ าเป็น ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียน ได้ที่คณะต้นสังกัดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิด

ภาคการศึกษา แต่ต้องไม่เกิน ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

*** ให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไว้เป็นหลักฐาน หากส่งมาแล้วเอกสารไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วน ส านักงานทะเบียนนักศึกษาจะติดต่อนักศึกษาให้อัพโหลดเอกสารในภายหลัง***   

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา  

วันที ่ 22 เมษายน 2565 

Commented [D4]: 1. สามารถให้สถาบันการศึกษาเดิมส่งผล
กลับมาทางอีเมล prachan@reg.tu.ac.th 
2. หากสถาบันการศึกษาเดิม คือ มธ. ทุกศูนย์ ให้นักศึกษาส่งเอกสาร
ทางอีเมลได้เลยท่ี prachan@reg.tu.ac.th 
3. หากสถาบันการศึกษาเดิม คือ จุฬาฯ ให้นักศึกษาส่งเอกสารทางอีเมล
ได้เลยท่ี prachan@reg.tu.ac.th 
Commented [D5]: ไม่ต้องอัพโหลดใบข้ึนทะเบียนเข้าระบบ 

Commented [D6]: สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ท่ีออกจากคลินิก 
หรือโรงพยาบาลรัฐ/เอกชนได้ 

Commented [D7]: ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2565  

Commented [D8]: 1. กรณีมีการแก้ไขข้อมูลอ่ืนๆ สามารถส่งได้
ทางอีเมล prachan@reg.tu.ac.th 
2. กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนนักศึกษา สอบถามได้ท่ี
โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ได้ท้ังทางโทรศัพท์ และ อีเมลนะคะ 
 

mailto:Tewanrak.Puanglungga@bangkokbank.com
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