
 
 

 
 

ก ำหนดกำรจดทะเบียนเรียนรำยวิชำส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 (รุ่นปีกำรศึกษำ 2565) 
ประจ ำภำค 1/2565 

 

ล ำดับ
รำยกำร 

วันที่ รำยละเอียด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 25 ก.ค. 65 มหาวิทยาลัยประกาศการจัดสรรรายวิชาที่ส ารองที่นั่งให้ในระบบ  
จดทะเบียนเรียน 

www.reg.tu.ac.th 
 

A 
 

2 ส.ค. 65 
(นศ. 5 ปี 

ควรท ารายการ 
ในวันที ่2 ส.ค.65 

เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

 นักศึกษา 5 ปี ยืนยันจดทะเบียน ในรายวิชาที่ได้รับจัดสรรโควตา/Section  
รายวิชา TU101, TU102, TU105, TU122 โดยส านักงานทะเบียนนักศึกษา  
โปรดติดตามรายละเอียด จาก www.reg.tu.ac.th 
 

วิชำ Section / วันเวลำบรรยำย 
TU101 8100/01  จ. 09.00-12.00 น. 

TU102 4500/01  อ.13.00-16.00 น. 
   TU105 9000/01  พ.13.00-16.00 น. 

5400/01  พฤ.13.00-16.00 น. 
TU122 8200/01  จ. 13.00-16.00 น. 

 

           * ยืนยันจดทะเบียนวิชำศึกษำทั่วไปในระบบจดทะเบียน * 
หมำยเหตุ: นักศึกษำที่ต้องไปลงเรียนวิชำ TU050 (รังสิต) โปรดติดต่อหลักสูตร
ที่อีเมล์ thanyathorn.@tbs.tu.ac.th ภำยในวันที่ 4 ส.ค. 65 เวลำ 16.00 น. 

www.reg.tu.ac.th 

B 
 
 
 
 

2 ส.ค. 65  
(ระบบเปิด เวลา 13.00 น. 
ระบบปิด เวลา 18.00 น.) 

 นักศึกษา 5 ปี แจ้งความจ านงกับระบบของคณะฯ เฉพำะวิชำ BI201  
ซึ่งเป็นแบบประมวลผลโดยระบบพร้อมกัน ภำยหลังกำรปิดระบบ ส าหรับวิชา 
TU104 จัดสรรโควตา/section โดยหลักสูตรฯ ขอให้นักศึกษำทุกคนเข้ำไปดูผล
กำรจัดสรรโควตำ/section วิชำ TU104 ของตนเองในระบบแจ้งควำมจ ำนง
ของคณะฯ ในวันที่ 5 ส.ค. 65 เวลำ 16.00 น. 
*นักศึกษำที่ต้องไปลงเรียนวิชำ TU050 (รังสิต) ขอให้แจ้งควำมจ ำนงวิชำ 
BI201 (เฉพำะ sec วันพุธเท่ำนั้น)* 

วิชำ Section / วันเวลำบรรยำย รับ/ 
Sections 

หมำยเหตุ 

BI201 2300/01  อ.09.00-12.00 น. 44 คน  
7800/01  พ.09.00-12.00 น. 44 คน  
7800/02  พ.09.00-12.00 น. 44 คน English 

Lecture 
TU104 2300/01  อ.09.00-12.00 น. 33 คน  

2300/02  อ.09.00-12.00 น. 33 คน  
3200/02  พฤ.09.00-12.00 น. 33 คน  
3200/02  พฤ.09.00-12.00 น. 33 คน  

 
 

https://quota.tbs.tu.ac.th 

ส ำหรับนักศึกษำ 5 ปี (ศึกษำที่ท่ำพระจันทร์) 

mailto:thanyathorn.j@tbs.tu.ac.th%20ภายใน


 
 

ล ำดบั
รำยกำร วันที่ รำยละเอียด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 3 ส.ค. 65  
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

  นักศึกษาตรวจสอบผลแจ้งความจ านงรายวิชาคณะฯ และตรวจสอบ 
จ านวนรับ ในรายวิชาที่ยังมีที่นั่งว่าง 

https://quota.tbs.tu.ac.th 

 3 ส.ค. 65  
(ระบบเปิด เวลา 13.00 น. 
ระบบปิด เวลา 18.00 น.) 

 นักศึกษาที่ประสงค์แจ้งความจ านงรายวิชาคณะฯ เพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
สามารถขอผ่านระบบคณะฯ ในรายวิชาที่ยังมีที่นั่งว่าง ซึ่งนักศึกษำ 
จะทรำบผลกำรแจ้งควำมจ ำนงทันที เนื่องจำกเป็นระบบมำก่อนได้ก่อน 
 

หลังจากนั้นคณะฯ จะส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความจ านงกับคณะฯ               
เพื่อส ารองที่นั่งในระบบจดทะเบียนเรียน 

https://quota.tbs.tu.ac.th 

C 4 – 5 ส.ค. 65  ช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา TU ที่ได้ท าการจดทะเบียนไว้ 
(รายการ A)  ผ่าน TU Greats App  เหมาจ่าย 14,200 บาท/ภาคการศึกษา  
และค่าสอบสมรรถนะ 300 บาท รวมเป็น 14,500 บำท (ควรส ำรองเงิน 
ในบัญชี 14,600 บำท ส ำหรับหักค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำร) 

TU Greats Application 

D 8 - 21 ส.ค. 65 
 

 
 

ย้ ำ !!! 

  นักศึกษา 5 ปี ให้เข้าไปยืนยันการจดทะเบียน ในรายวิชาที่ได้รับ 
การจัดสรรรายการ B (จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพ่ิมเนื่องจากเป็นระบบ
เหมาจ่าย) 
 

 
 

*** ห้ำมลืมเข้ำไปกดยืนยันกำรจดทะเบียน 
มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เรียน ไม่มีสิทธิ์สอบ *** 

 

www.reg.tu.ac.th 

 


