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การเพ�ม� รายว�ชา – การถอนรายว�ชา
และการเพ�ม� -ลดจํานวนหนวยกิต
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ทำความรูจักบัตร “ธรรมศาสตร”

บัตรธรรมศาสตร คือ บัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากร ใชสําหรับ....

Access Control

LIBRARY

ผานเขา-ออก จุดติดตั้ง
Access Control

ใชบริการหองสมุด และอาคาร
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ATM

ใชชําระคาบริการตางๆ ทางการศึกษา
เชน คาบริการหองสมุด การขอใบรับรองทางการศึกษา
ผานเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ ชําระคาลงทะเบียนรายวิชา
และยืมคืนจักรยาน “Bike Sharing” ผานระบบ Internet
(กรอก เลขหนาบัตร 16 หลัก)

KTB

cash Card

โอน ฝาก และถอนเงิน(ATM)
จากบัญชีออมทรัพย
ธนาคาร บมจ.กรุงไทย

VIS A

เปนบัตรเงินสด ชําระสินคาและ
บริการ ณ จุดรับชําระที่มีเครื่องหมาย
KTB cash Card และ VISA

ชองทางการเติม เงิน e-Purse
ชองทางเติมเงินเขาบัตรนักศึกษา ในสวนของ e-Purse ทําได 4 ชองทาง เติมเงินงายๆ
ดวยตัวเอง…
e-Purse ➋ เติมเงินตู ATM บมจ. กรุงไทย ทุกสาขา
ATM

¸¹Ò¤ÒÃ
➊ เติมเงินหนาเคานเตอร บมจ. กรุงไทย
สาขายอย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

➍ เติมเงินผาน SMS

➌

เติมเงินบัตรนักศึกษา Cash Card กด *765*42*
หมายเลขโทรศัพทที่รับโอน *จํานวนเงิน* USSD PIN
# แลวโทรออก

เติมเงิน Online

*การเติมเงินดวยวิธีดังกลาว ตองทําการอัพเดตยอดเงินทุกครั้ง กอนนําบัตรไปใชงาน

บัตรชํารุด และการทําบัตรใหม บัตรธรรมศาสตรชํารุด หรือสูญหาย ควรทําอยางไร
สามารถโทรแจงอายัด
บัตรไดที่ Call Center
1551 ตลอด 24 ชม.
หรือธนาคารทีเ่ ปดบัญชี
โดยเตรี ย มเลขบั ญ ชี 10 หลั ก ชื่ อ -สกุ ล
เจาของบัตรเปนขอมูลในการแจงอายัด

เคานเตอร
สํานักทะเบียนฯ

¸¹Ò¤ÒÃ

ส ง คํ า ร อ งทํ า บั ต รใบใหม โดยนํ า บั ต ร ติดตอทําบัตรใหมที่ บมจ.กรุงไทย
ประชาชน และรูปถายชุดนักศึกษาขนาด 1.5 (ภายใน 2-3 สัปดาห)
นิว้ จํานวน 2 รูป ติดตอทีเ่ คานเตอรบริการ
สํานักทะเบียนฯ พรอมรับบัตรชัว่ คราว

ฉบับที่
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ระบบใบรับรอง Online

ใบรับรองออนไลน สามารถขอไดทงั้ นักศึกษาปจจุบนั นักศึกษาทีแ่ จงจบการศึกษา นักศึกษา
ที่มีผลสอบครบทุกวิชา และรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา และ
ศิษยเกาที่ไมสําเร็จการศึกษา โดยเขาระบบใบรับรองออนไลนที่ www.reg.tu.ac.th
สําหรับนักศึกษาปจจุบัน

- เขาสูระบบบริการทางการศึกษาออนไลน
ที่ www.reg.tu.ac.th
- เลือกเมนูใบรับรองออนไลน

สําหรับศิษยเกา

- ใชงานระบบบริการทางการศึกษา ออนไลน ที่ www.reg.tu.ac.th
- กรอกขอมูล สําหรับการใชงานใหครบถวน และเขาสูระบบ
- เมื่อเขาสูระบบแลว ตรวจสอบขอมูลที่อยู บันทึก/แกไข
ที่อยูปจจุบันและที่อยูสําหรับสงเอกสารทางไปรษณีย พรอม
เขาสูขั้นตอนการขอใบรับรองออนไลน

➊ สามารถระบุการเลือกรับเอกสาร

“รับดวยตนเอง (สํานักทะเบียนฯ มธ.
ทาพระจันทร และสํานักทะเบียนฯ
มธ. ศูนยรังสิต)” หรือ “รับทาง
ไปรษณีย (ภายในประเทศ)”

Â×¹ÂÑ¹

➌ ตรวจสอบและพิ ม พ ใ บแจ ง การ
ชํ า ระเงิ น หรื อ ยกเลิ ก รายการ
(กรณีที่ยังไมชําระเงิน)

➋ ตรวจสอบความถูกตอง โดยระบบ

จะแสดงหนาจอใหตรวจสอบขอมูล
รายการทีเ่ ลือกและคาใชจา ย พรอม
ยืนยันการทํารายการ

➍ สามารถชํ า ระเงิ น ค า ใบรั บ รอง

¸¹Ò¤ÒÃ

ไดที่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา

ฉบับที่
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การจดทะเบียนรายวิชา

การจดทะเบียนรายวิชาและชําระเงินดวยระบบจดทะเบียนออนไลน และการเพิกถอนรายวิชา
โดยการไดรับการบันทึกอักษร W ตองทําอยางไร และตองเตรียมอะไรบาง...
วิธีการลงทะเบียนรายวิชา

www.reg.tu.ac.th
เขาสูระบบบริการทางการศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th
โดยกรอกเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก

xxxxxxxxxx
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เลขทะเบียนนักศึกษา/รหัสผู ใช
รหัสผาน
เขาสูระบบ

เลือกเมนู “จดทะเบียน” ซึ่งจะปรากฏเฉพาะชวงเวลา และวันของกิจกรรม
การจดทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาเทานั้น
* การจดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาคการศึกษา จะทํารายการไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
** ชวงจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอนรายวิชา ตามปฏิทินการศึกษา หากไมเคยจดทะเบียนในชวง
จดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาคการศึกษา หนาจอเมนูจะปรากฏคําวา “ลงทะเบียนลาชา”

สืบคนรายวิชาที่ตองการจดทะเบียนเรียน โดย
1. นักศึกษาทีไ่ ดสทิ ธิเรียนรายวิชาทีม่ กี ารกําหนดโควตา ใหเลือกทีเ่ มนู “ดึงรายวิชาจากโควตา/แผน” ทําการ
กรอกรหัสวิชา และเลือกจดทะเบียนในรายวิชานั้นๆ

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จดทะเบียนวิชา Thesis หรือ Dissertation หลังจากที่เลือกวิชา Thesis
หรือ Dissertation แลวคลิกที่คําวา “พิเศษ” พรอมเพิ่ม-ลดจํานวนหนวยกิตตามแผนการเรียน
- ระบบจะทําการตรวจสอบตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย และสรุปจํานวนหนวยกิต พรอมแจงยอด
คาใชจายที่ทําการลงทะเบียน หากไมพบขอผิดพลาดใหทําการ “ยืนยันการจดทะเบียน”

ยืนยันการจดทะเบียน

ฉบับที่
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การเพิ่มรายวิชา – การถอนรายวิชา และการเพิ่ม-ลดจำนวนหนวยกิต
วิชา Thesis หรือ Dissertation ของระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาสามารถทํารายการไดหลายครัง้ ในวัน เวลาทีก่ าํ หนดตามปฏิทนิ โดยไมตอ งชําระคา
ธรรมเนียมเวนแตกรณีจดทะเบียนลาชาตองชําระเงินพรอมคาปรับอัตราตอวัน จากนั้นวันถัดไป
นักศึกษาจึงจะสามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาอื่นได
www.reg.tu.ac.th

- เขาสูร ะบบบริการทางการศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th เลือกเมนู “เพิม่ ถอน”

- การจดทะเบียนเพิ่มรายวิชา นักศึกษาสามารถสืบคน
รายวิชาไดโดยการพิมพรหัสวิชาทีต่ อ งการจดทะเบียน
à¾ÔèÁ¶Í¹
ข อ สั ง เกต : หากระบบตรวจสอบแล ว พบว า ไม
xxxxxxxxxxx
สามารถจดทะเบียนเรียนได จะปรากฏขอความเตือนใต
ชื่อวิชานั้นๆ เชน รับนักศึกษาเต็มแลว หมายความวา
นักศึกษาจะไมสามารถเพิ่มรายวิชาไดจนกวาจะมีผูถอน
วิชานั้นออกกอน
- การถอนรายวิชา สามารถทําไดโดยลบรายวิชาออกจากระเบียน หรือไมประสงคที่จะศึกษารายวิชานั้นอีก ให
คลิกที่สัญลักษณ “ถังขยะ” รายวิชาที่ตองการถอน
- สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา การเพิม่ -ลด จํานวนหนวยกิตวิชา Thesis หรือ Dissertation เมื่อคลิกคําวา “พิเศษ”
จะสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยกิตไดตามแผนการเรียน เชน จาก 3 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต
xxxxxxxxxx

- เมื่ อ ทํ า การเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช า หรื อ เพิ่ ม -ลดจํ า นวน
หนวยกิตเรียบรอยแลว คลิก “ยืนยันการจดทะเบียน”
- เลือกเมนู “พิมพใบเสร็จ” หนาจอจะแสดงเลขทีใ่ บเสร็จ
รับเงิน วันทีช่ าํ ระเงิน และจํานวนเงิน กอนพิมพใบเสร็จ
รับเงิน นักศึกษาจะตองอาน และทําความเขาใจเงือ่ นไข
ใหครบถวน และคลิก “ใช”
- หน า จอจะปรากฏแถบ pop-up และเลื อ กคํ า ว า
“Download File…W เพื่อทําการเปดไฟลใบเสร็จรับ
เงินตนฉบับ (การเปดไฟลครั้งตอไป จะเปนฉบับสําเนา)

ตัวอยาง :
ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ

ตัวอยาง :
สําเนาใบเสร็จรับเงิน

ฉบับที่
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อยางไรก็ตามอยากใหนักศึกษาไดศึกษา
ความรูเกี่ยวกับขอบังคับทางการศึกษาที่เรา
ไดรวบรวมไวสถานี NuREG Thammasat
มี ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต
สวัสดีฉบับพิเศษ...ฉบับนี้มาแนะนําชีวิต ศึกษา มาพรอมกับซับอังกฤษ... อยาลืม !
การศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต แวะเขา YouTube แลวพิมพคําวา “NuREG
เริ่มตนการเปนลูกรั้วแมโดมจนกระทั่งสําเร็จ Thammasat” นะคะ
การศึ ก ษา...ล ว นเป น เรื่ อ งใกล ตั ว ที่ ไ ม ค วร
ละเลย เพื่อใหการศึกษาใหเปนไปตามแผน
ไมเกิดปญหาสะดุดระหวางทาง

แนะนํา

บริการใหม

สนท.

Self – Service

@REG house

บริการขอใบเสร็จออนไลน
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾ ãºàÊÃç¨
ä´ŒàÍ§ ¼‹Ò¹ÃÐººÍÍ¹äÅ¹
ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃµÑ´à§Ô¹ã¹ºÑÞªÕ
àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ 10 ÇÑ¹

ãºàÊÃç¨
Online

พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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กันยายน

➥ วันศุกรที่ 11 กันยายน 2558

สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ไดจัดโครงการ CSR Corporate Social
Responsibility ภายใตกจิ กรรม REG TU Charity : ยิง่ ให…
ยิง่ ได “แบงปนสือ่ การเรียนเพือ่ นอง” ใหกบั นองๆ นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองไมแกน (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) และ
โรงเรียนไทยวิวฒ
ั นาราม ณ จังหวัด กาญจนบุรี

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนกันยายน 2558 ในรูปโฉมใหม
ไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ
Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูกและขอชื่นชม ความรวมมือรวมใจของชาว สนท. ทุกคนที่
ใหความรวมมือรวมใจชวยกันจัดกิจกรรม REG TU Charity : ยิ่งให...ยิ่งได “แบงปนสื่อการเรียนเพื่อนอง”
ใหกับนองๆ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองไมแกน (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) และ โรงเรียนไทยวิวัฒนาราม
ณ จังหวัด กาญจนบุรี ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ คณาจารยและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไมแกน (สพป.
กาญจนบุรี เขต 2) และ โรงเรียนไทยวิวัฒนาราม ที่ใหการตอนรับบุคลากร สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอยางดีในการจัดกิจกรรม REG TU Charity : ยิ่งให...ยิ่งได “แบ ง ป น
สื่อการเรียนเพื่อนอง” ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี

ฉบับที่

ตุลาคม

Activity On Reg_TU

อาทิตย

จันทร

4
11

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

79

เสาร

1

2

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

ชวงนักศึกษาติดตอคณะเจาของวิชา
แสดงความจํานงขอโควตาวิชา

นักศึกษาขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W”

18
25

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

นักศึกษาตรวจสอบผลการเพ�กถอนรายวิชา
ติด W ที่ ไมสําเร็จ ไดที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

Talk
of the"TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” สําหรับคําถามยอดฮิตติดชารต
ในชวงนี้ ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามมาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

