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ระบบใบรั บรองออนไลน์
เป็ นระบบงานที พัฒนาขึน เพือให้ บริ การนักศึก ษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ให้ สามารถแจ้ งความประสงค์
ขอเอกสาร (ใบรับรองต่างๆ) จากทางมหาวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาสามารถเข้ าใช้ งานระบบใบรับรองออนไลน์ ผ่านระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้ ทีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th

รายการใบรั บรองที5สามารถขอได้
ผู้รับบริการ
นักศึกษาปั จจุบนั

นักศึกษาทีแจ้ งจบการศึกษา
นักศึกษาทีมีผลสอบครบทุกวิชา
และรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริ ญญา
ศิษย์เก่า (สําเร็ จการศึกษา)

ศิษย์เก่า (ไม่สาํ เร็ จการศึกษา)

ใบรับรองทางการศึกษา
- ใบรับรองการเป็ นนักศึกษา (ไทย)
- ใบรับรองการเป็ นนักศึกษา (อังกฤษ)
- ใบรายงานผลการศึกษา (ใบเกรด)
- ใบรับรองคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา (ไทย)
- ใบรับรองคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา (อังกฤษ)
- ใบรับรองสอบไล่ได้ ครบทุกวิชา (ไทย)
- ใบรับรองสอบไล่ได้ ครบทุกวิชา (อังกฤษ)
- Transcript
- หนังสือรับรองคุณวุฒิ
- ใบแปลหนังสือรับรองคุณวุฒิ
- ใบแปลปริ ญญาบัตร
- เซ็นซอง สําหรับผู้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
โดยมหาวิทยาลัยออกเอกสารพร้ อมบรรจุซอง
ปิ ดผนึก และประทับตรา
- ใบรับรองเคยเป็ นนักศึกษา
- Transcript กรณีหมดสภาพ

การเข้ าใช้ งานระบบ
แบ่งหน้ าจอสําหรับการเข้ าใช้ งานระบบใบรับรองออนไลน์ออกเป็ น 2 ส่วนคือ หน้ าจอเข้ าใช้ งานระบบสําหรับ
นักศึกษาปั จจุบนั และหน้ าจอเข้ าใช้ งานระบบสําหรับศิษย์เก่า
 การเข้ าใช้ งานระบบโดยนักศึกษาปั จจุบัน
1. คลิกปุ่ ม
จากหน้ าเมนูหลักระบบบริ การการศึกษาออนไลน์
2. ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ ระบุรหัสผู้ใช้ งานและรหัสผ่านสําหรับเข้ าใช้ งานระบบ


ระบุรหัสผู้ใช้ งาน
และรหัสผ่าน





รูปที5 1 หน้ าจอ Login เข้ าใช้ งานระบบสําหรับนักศึกษาปั จจุบนั

3. ระบบจะแสดงหน้ า จอหลัก ระบบบริ ก ารการศึ ก ษาออนไลน์ สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษา และปรากฏเมนู
ดังรูปที5 2


รูปที5 2 หน้ าจอหลักระบบบริ การการศึกษาออนไลน์ สําหรับนักศึกษา

 การเข้ าใช้ งานระบบโดยศิษย์ เก่ า
1. เรี ยกเมนูการเข้ าใช้ งานระบบที www.reg.tu.ac.th
2. ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ ทา่ นกรอกข้ อมูล สําหรับเข้ าใช้ งานระบบ ดังรูปที5 3
3. จากนันคลิ
 กปุ่ มเข้ าสูร่ ะบบ




กรณีทีระบุข้อมูลไม่ถกู ต้ องจะแสดงรายละเอียดดังภาพด้ านล่างนี 

รูปที5 3 หน้ าจอ Login เข้ าใช้ งานระบบสําหรับศิษย์ เก่ า

4. หากระบุข้อมูลในรูปที 3 ถูกต้ องและครบถ้ วน จะสามารถเข้ าสูห่ น้ าจอการขอใบรับรองออนไลน์ได้

 ขัน? ที5 1 กรอกรายละเอียดต่ าง ๆ จากนัน? คลิก เข้ าสู่หน้ าขอเอกสาร
1. ศิษย์เก่าทีมีข้อมูลเลขทะเบียนมากกว่า 1 เลขทะเบียน สามารถระบุเลขทะเบียนทีต้ องการยืนคําร้ องได้
ครัง ละ 1 เลขทะเบียน ตามรูปที5 4

รูปที5 4 หน้ าจอการขอใบรับรองออนไลน์ สําหรับศิษย์ เก่ า
หมายเหตุ
ศิษย์ เก่า ในทีนีห มายถึงนักศึกษาที เคยมีประวัติการศึกษาทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่ใช่นักศึกษา
ปั จจุบนั ทีกําลังศึกษาอยู่
2. ตรวจสอบข้ อมูลทีอยู่ บันทึก/แก้ ไข ทีอยู่ปัจจุบนั และทีอยู่สําหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังรู ปที5 5
จากนันคลิ
 กปุ่ ม

เพือเข้ าสูข่ นตอนการขอใบรั
ั
บรองออนไลน์

รูปที5 5 หน้ าจอบันทึก/แก้ ไขข้ อมูล ทีอยูป่ ั จจุบนั /ทีอยูส่ าํ หรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 ขัน? ที5 2 ระบุการรับเอกสาร เลือกรายการ ระบุจาํ นวนและรายละเอียดเพิ5มเติม
1. ระบุการรับเอกสาร กรณีทีเลือกรับเอกสารด้ วยตนเอง ให้ ระบุศนู ย์ทีขอรับเอกสาร กรณีเลือกรับทางไปรณีษย์
(ภายในประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะเป็ นผู้ดาํ เนินการจัดส่งเอกสาร



2. เลือกรายการเอกสารและระบุจํานวนทีต้ องการ กรณีเลือกรายการ “เซ็นซอง” จํานวน 2 ซอง ต้ องระบุ
จํานวนเอกสารอืน ๆ ทีต้ องการให้ ใส่ในใบเซ็นซอง แต่ละรายการไม่น้อยกว่า 2 ซอง





3. ระบุรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
4. จากนันคลิ
 กปุ่ ม
รูปที5 6 แสดงหน้ าจอขันตอนที

2 ระบุการรับเอกสาร เลือกรายการ ระบุจํานวนและรายละเอียดเพิมเติม

 ขัน? ที5 3. ตรวจสอบความถูกต้ อง จากนัน? คลิก ยืนยันการทํารายการ
1. ระบบแสดงหน้ าจอให้ ตรวจสอบข้ อมูลรายการทีเลือก และค่าใช้ จา่ ย ก่อนยืนยันการทํารายการ



รูปที5 7 แสดงหน้ าจอขันตอนที

3 ตรวจสอบความถูกต้ อง และยืนยันการทํารายการ
2. กรณีเลือกรายการ “เซ็นซอง” นักศึกษาต้ องระบุจํานวนเอกสารทีใส่ในซองแต่ละซองให้ ครบถ้ วน และระบุ
ข้ อความจ่าหน้ าซอง ดังนี 
2.1 ระบุจํานวน เอกสาร หลังรายการเอกสารทีต้ องการใส่ในใบเซ็นซอง จากนันคลิ
 กปุ่ ม


จะสามารถคลิก ปุ่ ม
ในรายการทีมี การระบุ
จํานวนแล้ ว และจํานวนทีระบุไม่เกินจากจํานวน
รายการทีขอเอกสารเท่านัน

2.2 จากนัน รายการเอกสารทีเลือกจะปรากฏทีช่อง รายละเอียดเอกสารทีใส่ในซองด้ านซ้ ายมือ
(แสดงเป็ นชือย่อเอกสาร) และสามารถคลิกปุ่ ม

เพือยกเลิกรายการเอกสารลงในใบเซ็นซอง

สามารถระบุ ข้ อความจ่ า หน้ า
ซองในใบเซ็นซองได้


สามารถคลิกปุ่ ม
เพือยกเลิกการ
ระบุรายการเอกสารลงในใบเซ็นซอง


2.3 เมือระบุรายการเอกสารลงในรายการเซ็นซองครบถ้ วนแล้ ว ให้ คลิกปุ่ ม
รูปที5 8 หน้ าจอแสดงการระบุเอกสารลงใน “เซ็นซอง”
หมายเหตุ
หากรายการใบรับรองทีเลือกไม่มี “เซ็นซอง” จะไม่ปรากฏหน้ าจอดังรู ปที5 8 และท่านสามารถตรวจสอบรายการ
ใบรับรองทีเลือก และคลิกปุ่ ม
ได้ ทนั ที แต่กรณีทีเลือกรายการ “เซ็นซอง” ท่านต้ องระบุเอกสารลงในซอง
ให้ ครบทุกซองจึงจะสามารถคลิกปุ่ ม
ได้

 ขัน? ที5 4. ตรวจสอบและพิมพ์ ใบแจ้ งการชําระเงิน หรือยกเลิกรายการ กรณีท5 ียงั ไม่ ชาํ ระเงิน
1. แสดงหน้ าจอตรวจสอบผลและพิมพ์ใบแจ้ งยอดการชําระเงิน
2. ตรวจสอบประวัติรายการขอใบรับรองออนไลน์ โดยระบุช่วงวันทีต้ องการตรวจสอบข้ อมูล
3. สามารถคลิกปุ่ ม
รายการคําร้ องทีต้ องการยกเลิก กรณีท5 ียงั ไม่ ชาํ ระเงินเท่ านัน?







แสดงรายละเอียด
การขอใบรับรองในรายการทีเลือก

รูปที5 9 หน้ าจอตรวจสอบและพิมพ์ใบแจ้ งการชําระเงิน

4. สามารถคลิกเครื องหมาย หน้ ารายการใบรับรองเพือดูรายละเอียดเพิมเติม
4.1 สามารถตรวจสอบวันทีนัดรับเอกสาร จะแสดงวันทีเมือเจ้ าหน้ าทีทําการบันทึกข้ อมูลแล้ ว
4.2 สามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินการได้
4.3 สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน กรณีทีชําระเงินแล้ วระบบจะแสดงวันทีชําระเงิน


4.1
4.2

แสดงรายละเอียด
การขอใบรับรองในรายการทีเลือก

4.3

4.1
4.2
4.3

รูปที5 10 หน้ าจอแสดงรายละเอียดในรายการใบคําร้ องแต่ละรายการ

5.

สามารถคลิก
เพือนําไปยืนชําระเงินค่าใบรับรองทีธนาคารกสิกรไทย
หรื อธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อธนาคารกรุงไทย

รูปที5 11 ตัวอย่างใบแจ้ งการชําระเงิน

