
 
 

 
 

ก ำหนดกำรจดทะเบียนเรียนรำยวิชำส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 (รุ่นปีกำรศึกษำ 2564) 
ประจ ำภำค 1/2564 

 

ล ำดับ
รำยกำร 

วันที ่ รำยละเอียด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 21 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยประกาศการจัดสรรรายวิชาที่ส ารองที่นั่งให้ในระบบ 
จดทะเบียนเรียน  (วิชาศึกษาทั่วไป TU104 , TU050/TU105) 

www.reg.tu.ac.th 
 

A 
 

2 ส.ค. 64 
(เปิดระบบ 

เวลา 13.00 น. 
และ 

ปิดระบบ + ยื่นค าร้อง 
วันท่ี 3 ส.ค.64 
เวลา 12.00 น.) 

 นักศึกษา 4 ปี แจ้งความจ านงรายวิชาของคณะฯ  
ซึ่งเป็นระบบกดขอรำยวิชำก่อนได้ก่อน วิชาแกนที่เรียนได้คือ  
   AC201 (ให้นักศึกษาสาขาวิชาเอกการบัญชีจดทะเบียนก่อน) 

 BA204                                 IS201  OM201                              

 MK201  HR201                         
 

ลิ้งค์การยื่นค าร้อง (กรณีรายวิชาที่เต็ม/งดรับเพิ่ม) 
https://forms.gle/426KuisnkvVoqvXX9 
ประกาศผลการพิจารณาค าร้อง วันที่ 5 ส.ค.64 
ที่หน้าผลแจ้งความจ านงของตนเองในระบบ 
 

หลังจากนั้นคณะฯ จะส่งรายช่ือนักศึกษาที่แจ้งความจ านงกับคณะฯ               
เพื่อส ารองที่นั่งในระบบจดทะเบียนเรียน 
 

http://registration.tbs.tu.ac.
th 

B 
 

4-5 ส.ค. 64 
(นศ. 4 ป ี

ควรท ารายการ 
ในวันท่ี 4 ส.ค.64 

เวลา 09.00 - 12.00 น.) 
เป็นระบบ 

กดจดทะเบียนก่อน 
ได้ก่อน 

ระบบเปิด 09.00 น. 
จ ำนวนที่นั่งมีจ ำกัด 

 นักศึกษา 4 ปี จดทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป เพิ่มเตมิจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรร 
อีก 1-2 วิชา รายละเอียดการเปิด Section มดีังนี ้
 
 

วิชำ Section / วันเวลำบรรยำย รับ/ 
Sections 

วันเวลำสอบ 
ปลำยภำค 

TU100 8200/01  จ.13.30-16.30 น. 
 

1,200 คน 
 

11 ธ.ค.64  
14.30-15.30 น. 

8300/01  ส.09.30-12.30 น. 1,500 คน N/A 
TU101 5400/01  พฤ.13.30-16.30 น. 600 คน 12 ธ.ค.64 

9.00-10.30 น. 7800/01  พ.09.30-12.30 น. 750 คน 
8700/01  ศ.09.30-12.30 น. 600 คน 
9000/01  พ.13.30-16.30 น. 750 คน 

TU102 
 

หรือ 

4500/01  อ.13.30-16.30 น. 500 คน 11 ธ.ค.64 
9.00-10.00 น. 4500/02  อ.13.30-16.30 น. 500 คน 

4500/03  อ.13.30-16.30 น. 500 คน 

TU108 0091 /01  ศ.13.30-16.30 น. 520 คน 
 

12 ธ.ค.64 
9.00-10.00 น. 

 

www.reg.tu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำหรับนักศึกษำ 4 ปี (ศึกษำที่ศูนย์รังสิต) 

https://forms.gle/426KuisnkvVoqvXX9
http://www.reg.tu.ac.th/


 
 

ล ำดับ
รำยกำร 

วันที ่ รำยละเอียด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 

 

     * ยืนยันจดทะเบียนวิชำศึกษำทั่วไปในระบบจดทะเบียน * 
 

ส าหรับรายวิชา TU104 , TU050/TU105 จัดสรรโควต้า/Section  
โดยส านักงานทะเบียนนักศึกษา โปรดตดิตามรายละเอียด  
จาก www.reg.tu.ac.th 
 

วิชำ Section / วันเวลำบรรยำย รับ/ 
Sections 

วันเวลำสอบ 
ปลำยภำค 

TU103 2300/01  อ.09.30-12.30 น. 750 คน 11 ธ.ค.64 
11.00-12.00 น. 3200/01  พฤ.09.30-12.30 น. 750 คน 

9000/01  พ.13.30-16.30 น. 750 คน 

TU106 5400/01  พฤ.13.30-16.30 น. 750 คน 11 ธ.ค.64 
13.00-14.00 น. 8700/01  ศ.09.30-12.30 น. 750 คน 

9100/01  ศ.13.30-16.30 น. 750 คน 

 

C 6 – 15 ส.ค. 64 
 
 
 

 

 นักศึกษา 4 ปี ให้เข้าไปยืนยันการจดทะเบียนรายวิชาคณะฯ ในรายวิชา 
ที่ได้รับการจัดสรรรายการ A 
 
 

*** ห้ำมลืมเข้ำไปกดยืนยันกำรจดทะเบียน 
มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เรียน ไม่มสีิทธิ์สอบ *** 

 

www.reg.tu.ac.th 

D 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64  ช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ทีไ่ด้ท าการจดทะเบียนไว้ 
ผ่าน TU Greats App 
 

*** ห้ำมลืมช ำระค่ำลงทะเบียน 
มิเช่นนั้นจะถือว่ำจดทะเบียนไม่ส ำเร็จ *** 

 

TU Greats Application 

    

 

 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.64 

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

