กำหนดกำรสำหรับนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 (Admissions)
สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสริ ินธร (SIIT) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
15 – 23 มิถุนำยน 2560
 Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษำใหม่ ทีล่ ิงค์: Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษำใหม่/ตัวอย่ำงกำรกรอก
แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษำใหม่
-

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทำบัตรให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ำยสี ขนำด 1.5 นิ้ว สวมชุดนักศึกษำ มธ. จำนวน 1 รูป ตัวอย่ำง
รูปนักศึกษำสำหรับติดแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษำ และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 2 ชุด รวมทั้งสำเนำเปลี่ยนชื่อสกุลทั้งหมด (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง นำไปยื่นในวันตรวจร่ำงกำย วันที่ 22-23 มิถุนำยน 2560 อำคำร
บรรยำยรวม 1 (บร.1)

21 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไป
 พิมพ์บัตรคิวตรวจร่ำงกำย/แบบรำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ AD01/ใบเอ็กซเรย์ปอด AD02/บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตร
ทอง) AD03/AD04 Download บัตรคิวตรวจร่ำงกำย/แบบรำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ AD01/ใบเอ็กซเรย์ปอด AD02/บัตร
ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง) AD03/AD04
- ดู ร ำยละเอี ย ดกำรตรวจร่ ำ งกำยและเอ็ ก ซเรย์ ป อด โดยโรงพยำบำลธรรมศำสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ Download
รำยละเอียดกำรตรวจร่ำงกำย
22 – 23 มิถุนำยน 2560
 ตรวจร่ำงกำยตำมบัตรคิว (AD01, AD02)
 ส่งคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ในโครงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง) AD03, AD04 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อม
แนบสำเนำบัตรประชำชน 1ชุด
 ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษำใหม่ และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 2 ชุด รวมทั้งสำเนำเปลี่ยนชื่อ -สกุลทั้งหมด (ถ้ำมี)
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
**นำแบบฟอร์มมำยื่นแก่เจ้ำหน้ำที่ ณ อำคำรบรรยำยรวม 1 (บร.1) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต**

26 – 30 มิถุนำยน 2560
1. คลิกลิงค์ กรอกประวัตินักศึกษำใหม่ เพื่อบันทึกประวัตินักศึกษำใหม่ (ตัวอย่ำงกำรกรอกประวัตินักศึกษำใหม่) แล้วพิมพ์ใบขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษำ ลงชื่อ/วันที่ พร้อมติดรูปถ่ำยสวมชุดนักศึกษำ มธ.
2. เอกสำรหลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำให้ลงชื่อรับรองสำเนำทุกฉบับ แล้วScanรวมเป็น File เดียวกัน ด้วย Scanner
(ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File โดยตั้งชื่อ File เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษำ” ของนักศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น
6022xxxxxx ตัวอย่ำงเอกสำรกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่
เอกสำรหลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำที่ต้อง Scan มีดังนี้

(โปรดเก็บต้นฉบับหลังกำร Scan ไว้ด้วย)

ไฟล์เอกสำรที่ต้องส่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ไฟล์เอกสำรที่ต้องส่ง SIIT

สอบถำมเพิม่ เติม ติดต่อ ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ
โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1602-1608

สอบถำมเพิม่ เติม ติดต่อ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและทะเบียน
โทร. 0-2986-9009 ต่อ 1334

โดย ส่งไปที่ Link : ส่งไฟล์เอกสำรขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่

โดย ส่งไปที่ Email : reg_data@siit.tu.ac.th

1. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษำ (เอกสำร ในข้อ 1.)

----------------------------

2. บัตรประจำตัวประชำชน (สำหรับนักศึกษำไทย) หรือ Passport
(สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ)

1. บัตรประจำตัวประชำชน (สำหรับนักศึกษำไทย) หรือ Passport
(สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ)

3.

2. ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ปพ.1 ที่ระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำ

ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ปพ.1 ที่ระบุวนั ที่สำเร็จกำรศึกษำ

ไฟล์เอกสำรที่ต้องส่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ไฟล์เอกสำรที่ต้องส่ง SIIT

สอบถำมเพิม่ เติม ติดต่อ ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ
โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1602-1608

สอบถำมเพิม่ เติม ติดต่อ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและทะเบียน
โทร. 0-2986-9009 ต่อ 1334

4. ประกำศนียบัตร ปพ.2 ที่ระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำ

3. ประกำศนียบัตร ปพ.2 ที่ระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำ

5. ใบเทียบวุฒิกำรศึกษำ (เฉพำะกรณีเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศ หรือสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ)

4. ใบเทียบวุฒิกำรศึกษำ (เฉพำะกรณีเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศ หรือสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ)

6. หลักฐำนกำรเปลีย่ นคำนำหน้ำ/ยศ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ำมี เฉพำะกรณีที่
ข้อมูลในหลักฐำนสำเร็จกำรศึกษำไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน)

5. หลักฐำนกำรเปลีย่ นคำนำหน้ำ/ยศ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ำมี เฉพำะกรณีที่
ข้อมูลในหลักฐำนสำเร็จกำรศึกษำไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน)

----------------------------

หมำยเหตุ

6. Scanรูปถ่ำย 1.5 หรือ 2 นิ้ว สวมชุดนักศึกษำ มธ. บันทึกเป็นไฟล์
สกุล .JPG ตั้งชื่อ Fileเป็น “เลขทะเบียนนักศึกษำ” ของนักศึกษำ

1. กรณีทเี่ อกสำรหลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำยังไม่ครบ ให้รอเอกสำรครบก่อน จึงสแกนส่ง ทั้งนี้นักศึกษำต้องติดต่อ
ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและทะเบียน SIIT (โทร. 0-2986-9009 ต่อ 1334) เพื่อแจ้งรำยชื่อให้ทรำบ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2. กรณีนักศึกษำส่งเอกสำรกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำไม่ครบถ้วน ถือว่ำ “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ”

1 – 7 กรกฎำคม 2560
 พิมพ์แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ ที่ www.reg.tu.ac.th ส่งให้สถำบันเดิมรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำและสถำบันเดิม
ส่งผลกำรตรวจสอบไปที่
ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12121
10 กรกฎำคม 2560
 ตรวจสอบผลกำรส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษำใหม่ ที่ลิงค์: ตรวจสอบผลกำรส่งแบบฟอร์มทำบัตร
(สอบถำมเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1602-1608)

17 – 18 กรกฎำคม 2560 * หำกไม่มำรำยงำนตัว จะถือว่ำสละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ *
 รำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ณ สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร (Main Building)
(สอบถำมเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำและประชำสัมพันธ์ SIIT โทร. 0-2986-9009 ต่อ 1002-1006)

26 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป
 พิมพ์บัตรคิว เพื่อใช้แสดงตนในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ทีล่ ิงค์: Download บัตรคิวขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่
1 – 2 สิงหำคม 2560
 แสดงตนขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ด้วยตนเองตำมวัน-เวลำในบัตรคิว ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
**สถำนที่ : ตำมบัตรคิว อำคำรบรรยำยรวม 1 (บร.1) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต**
 งำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ จัดโดยฝ่ำยกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ข้อมูลเพิ่ มเติม ติดต่อกองกิ จ กำรนักศึกษำ
งำนกิจกรรมนักศึกษำ โทร. 0-2564-2922 หรือ 0-2564-4441-79 ต่อ 1269-1270)

6 สิงหำคม 2560 วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ SIIT (ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ SIIT โทร. 0-2986-9009 ต่อ 1401-1406)
10 สิงหำคม 2560 วันลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ ที่สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร (Main Building)
15 สิงหำคม 2560 วันเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560


