สาหรับนักศึกษา 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
กาหนดการจดทะเบียนเรียนรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่นปีการศึกษา 2563)
ประจาภาค 1/2563
ลาดับ
รายการ
A

วันที่
29 ก.ค. 63

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยประกาศการจัดสรรรายวิชาที่สารองที่นั่งให้ในระบบ
จดทะเบียนเรียน (วิชาศึกษาทั่วไป TU)

5 ส.ค. 63
 นักศึกษา 4 ปี จดทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มจากรายการ A
(นศ. 4 ปี
อีก 1-2 วิชา รายละเอียดการเปิด Section มีดังนี้
ควรทารายการ
วิชา
Section / วันเวลาบรรยาย
รับ/
วันเวลาสอบ
ในวันที่ 5 ส.ค.63
Sections
ปลายภาค
เวลา 09.00 - 12.00 น.) TU100 8200/01 จ.13.30-16.30 น. 1,200 คน
12 ธ.ค.63
เป็นระบบ
8300/01 ส.09.30-12.30 น. 1,700 คน 14.30-15.30 น.
กดจดทะเบียนก่อน
TU101 5400/01 พฤ.13.30-16.30 น. 600 คน
13 ธ.ค.63
ได้ก่อน
7800/01 พ.09.30-12.30 น.
750 คน 9.00-10.30 น.
ระบบเปิด 09.00 น.
8700/01 ศ.09.30-12.30 น.
600 คน
จานวนที่นั่งมีจากัด
9000/01 พ.13.30-16.30 น. 750 คน
TU102 4500/01 อ.13.30-16.30 น.
หรือ 4500/02 อ.13.30-16.30 น.
4500/03 อ.13.30-16.30 น.
TU108 4500/01 อ.13.30-16.30 น.
9100/01 ศ.13.30-16.30 น.
TU103 2300/01 อ.09.30-12.30 น.
3200/01 พฤ.09.30-12.30 น.
9000/01 พ.13.30-16.30 น.
TU106 3200/01 พฤ.09.30-12.30 น.
5400/01 พฤ.13.30-16.30 น.
8700/01 ศ.09.30-12.30 น.
8700/02 ศ.09.30-12.30 น
9100/01 ศ.13.30-16.30 น.

450 คน
400 คน
350 คน
450 คน
200 คน
700 คน
700 คน
700 คน
400 คน
750 คน
350 คน
500 คน
350 คน

12 ธ.ค.63
9.00-10.00 น.
12 ธ.ค.63
9.00-10.00 น.
12 ธ.ค.63
11.00-12.00 น.
12 ธ.ค.63
13.00-14.00 น.

ยืนยันจดทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป และชาระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
(14,200 - ช่วยเหลือสถานการณ์ COVID 1,500) โดยจ่ายภาค 1/2563
= 12,700 บาท/ภาคการศึกษา และค่าสอบสมรรถนะ 300 บาท
รวมเป็น 13,000 บาท หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ
(ควรสารองเงินในบัญชี 13,100 บาท สาหรับหักค่าธรรมเนียมการทารายการ)
สาหรับรายวิชา TU104 , TU105 จัดสรรโควต้า/Section โดยคณะศิลปศาสตร์
และสถาบันภาษา โปรดติดตามรายละเอียด จาก www.reg.tu.ac.th

www.reg.tu.ac.th
www.reg.tu.ac.th

ลาดับ
รายการ
B

วันที่
5 ส.ค. 63
(เปิดระบบ
เวลา 13.00 น.
และ
ปิดระบบ + ยื่นคาร้อง
วันที่ 6 ส.ค.63
เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

 นักศึกษา 4 ปี ที่ประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชาคณะฯ เพิ่มเติม
จากทีไ่ ด้จดทะเบียนแล้ว (วิชาศึกษาทั่วไป TU) แจ้งความจานงกับระบบ
ของคณะฯ ซึ่งเป็นระบบกดขอรายวิชาก่อนได้ก่อน วิชาแกนที่เรียนได้คือ
 AC 201 (ให้นักศึกษาสาขาวิชาเอกการบัญชีจดทะเบียนก่อน)
 HR 201
 MK 201

 IS 201
 BA 204

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

 OM 201

หลังจากนั้นคณะฯ จะส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความจานงกับคณะฯ
เพื่อสารองที่นั่งในระบบจดทะเบียนเรียน
C

17 - 21 ส.ค. 63

 นักศึกษา 4 ปี ให้เข้าไปยืนยันการจดทะเบียนรายวิชาคณะฯ ในรายวิชา
ที่ได้รับการจัดสรรรายการ B (จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
เนื่องจากเป็นระบบเหมาจ่าย)

ย้า !!!

*** ห้ามลืมเข้าไปกดยืนยันการจดทะเบียน
มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เรียน ไม่มสี ิทธิ์สอบ ***

www.reg.tu.ac.th

สาหรับนักศึกษา 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
กาหนดการจดทะเบียนเรียนรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่นปีการศึกษา 2563)
ประจาภาค 1/2563
ลาดับ
รายการ
A

วันที่
29 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63
(นศ. 5 ปี
ควรทารายการ
ในวันที่ 5 ส.ค.63
เวลา 09.00 - 12.00 น.)

B

รายละเอียด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยประกาศการจัดสรรรายวิชาที่สารองที่นั่งให้ในระบบ
จดทะเบียนเรียน

www.reg.tu.ac.th

 นักศึกษา 5 ปี ยืนยันจดทะเบียน และชาระเงินในรายวิชาที่ได้รับจัดสรร
รายการ A (TU101, TU102, TU105, TU122)

www.reg.tu.ac.th

ยืนยันจดทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป และชาระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
(14,200 - ช่วยเหลือสถานการณ์ COVID 1,500) โดยจ่ายภาค 1/2563
= 12,700 บาท/ภาคการศึกษา และค่าสอบสมรรถนะ 300 บาท
รวมเป็น 13,000 บาท หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ
(ควรสารองเงินในบัญชี 13,100 บาท สาหรับหักค่าธรรมเนียมการทารายการ)

5 ส.ค. 63
 นักศึกษา 5 ปี แจ้งความจานงกับระบบของคณะฯ ในรายวิชาคณะฯ
(เปิดระบบ
ซึ่งเป็นระบบกดขอรายวิชาก่อนได้ก่อน วิชาที่เรียนได้คือ
เวลา 13.00 น.
วิชา
Section / วันเวลาบรรยาย
รับ/
หมายเหตุ
และ
Sections
ปิดระบบ + ยื่นคาร้อง
BI201 2300/01 อ.09.00-12.00 น.
40 คน
วันที่ 6 ส.ค.63
7800/01 พ.09.00-12.00 น.
40 คน Bilingual
เวลา 12.00 น.)
7800/02 พ.09.00-12.00 น.
40 คน
Lecture

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

หลังจากนั้นคณะฯ จะส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความจานงกับคณะฯ
เพื่อสารองที่นั่งในระบบจดทะเบียนเรียน
C

17 - 21 ส.ค. 63

 นักศึกษา 5 ปี ให้เข้าไปยืนยันการจดทะเบียนรายวิชาคณะฯ ในรายวิชา
ที่ได้รับการจัดสรรรายการ B (จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
เนื่องจากเป็นระบบเหมาจ่าย)

ย้า !!!

*** ห้ามลืมเข้าไปกดยืนยันการจดทะเบียน
มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เรียน ไม่มสี ิทธิ์สอบ ***

www.reg.tu.ac.th

