
ประกาศสําหรับนกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
ระดับชั้นปริญญาตรี ที่ต้องการจดทะเบียนฯ ใน ภาคฤดูร้อน/2555 และ ภาค 1/2556 

........................................................................ 
 

1. กําหนดวันให้นักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาในระบบ Internet ที่ www.reg.tu.ac.th  
ภาคฤดูร้อน/2555 ภาค 1/2556 

นักศึกษา รหัส 49 – 52 จดทะเบียน+ชาํระค่าธรรมเนียม วันที่ 12 – 14 ก.พ. 56 นักศึกษา รหัส 50 – 53 จดทะเบียน+ชาํระค่าธรรมเนียม วันที่ 23 – 25 เม.ย. 56 
นักศึกษา รหัส 53 จดทะเบียน+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 13 – 15 ก.พ. 56 นักศึกษา รหัส 54 จดทะเบียน+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 24 – 26 เม.ย. 56 
นักศึกษา รหัส 54 จดทะเบียน+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 14 – 16 ก.พ. 56 นักศึกษา รหัส 55 จดทะเบียน+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 25 – 27 เม.ย. 56 
นักศึกษา รหัส 55 จดทะเบียน+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 15 – 18 ก.พ. 56 นักศึกษา รหัส 56 จดทะเบียน+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 29 – 30 พ.ค. 56 
*จดทะเบียนฯ ล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 26 – 28 มี.ค. 56 *จดทะเบียน ล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา+ชําระค่าธรรมเนียม วันที่ 12 – 17 มิ.ย. 56 
**ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” วันที่ 15 – 22 เม.ย. 56 **ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” วันที่ 5 – 12 ส.ค. 56 
 

 -นักศึกษารายใดทํารหัสต่างๆ ที่ใช้ในการจดทะเบียนสูญหาย ให้รีบดําเนินการขอใหม่โดยด่วน เพื่อให้ทันต่อการจดทะเบียน โดยสามารถขอรหัสได้ที่สาํนักทะเบียน (ตึก SC สปข.) 
 

 -นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ใช้จดทะเบียนเรียนได้ที่ www.reg.tu.ac.th  นักศึกษาปัจจุบัน  ตารางสอน-ตารางสอบ  /  หรือที่เลขาภาคของท่าน  / หรือที่ข่าวหน้าเว็บไซด์คณะฯ 
 -นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ต้องจดทะเบียนใน Section ที่ขึ้นต้นด้วย 5500XX เท่านั้น 
 -ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่าํกว่า  9  หน่วยกิต  และ ไม่เกิน  22 หน่วยกิต  /  ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  6 หน่วยกิต   
 -สําหรับรายวิชาที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ในช่วงปกติ ให้นักศึกษาดาํเนินการช่วงจดทะเบียนรายวิชา ล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา  ภายในวันตามตารางด้านบน              
 -หากนักศึกษารายใดไม่จดทะเบียนในช่วงปกติเลยสักวิชา และรอไปช่วงจดทะเบียนฯ ล่าช้า เพิ่ม-ถอน จะเสียค่าปรับ 45 บาทต่อวัน โดยจะนับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจดทะเบียน 
 -การจดทะเบียนไม่ว่าจะช่วงปกติ หรือช่วงจดทะเบียนฯ ล่าช้า เพิ่ม-ถอน ให้นักศึกษากระทําในระบบเท่านั้น  
 

1. นักศึกษารายใดที่ต้องการจะทําเรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม ภาค 1/2556 ให้รีบมาทําเรื่องภายในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 
 (โปรดทําเรื่องขอผ่อนผันก่อนจดทะเบียนในระบบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์) 

 

2. นักศึกษาที่ต้องการจะขอเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร W (Drop W) ให้ดาํเนินการในระบบ Internet ที่ www.reg.tu.ac.th  ภายในวันที่ตามตารางด้านบน 
 

3. นักศึกษาที่ถอนรายวิชาในระบบและได้เงินคืนครึ่งจํานวน ในการจดทะเบียนรายวิชา ภาค S/2555   สามารถยื่นคําร้องขอคืนเงินได้ ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 
และ ขอคืนเงินครึ่งจํานวนในการถอนรายวิชาในระบบ ภาค 1/2556   สามารถยื่นคําร้องขอคืนเงินได้ ภายในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 
 

4. นักศึกษาที่ต้องการจดทะเบียนวิชานอกคณะ หรือต้องการฝากให้เรียนร่วมกับโครงการปกติ  ในภาค 1/2556 ให้รีบมาติดต่อคณะฯ  
 ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556  เวลา 09.00 – 16.00 น. เท่านั้น   (เนื่องจากคณะฯ ต้องแจ้งเรื่องขอเปิดวิชาให้กับสํานักทะเบียนฯ ก่อน  นักศึกษาจึงจะจดทะเบียนเรียนได้) 
 

หมายเหตุ  ทุกกรณี หากเลยกําหนดตามวันและเวลาดังกล่าว คณะฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 หากมีข้อสงสัยติดต่องานบริการการศึกษา ชั้น 3 ห้อง 329   พี่กัณญา 029869605 – 6 ต่อ 3016   / พี่อรชัญญาวีร์ 029869605 – 6 ต่อ 3014   



คําแนะนําและขอปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาในการสอบ 
 
1. ในการเขาสอบ ผูเขาสอบจะตองแตงกายดวยเคร่ืองแบบนักศึกษา/แตงกายสุภาพ                                      

(หามใส รองเทาแตะ  กระโปรงเหนือเขา  กางเกงยีนส) 
 

2. ไมอนุญาตใหผูสอบ เขาหองสอบหลงัจากเวลาเร่ิมสอบผานไปแลว 30 นาที                                               
และการอนญุาตใหออกจากหองสอบใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูคุมสอบเปนผูอนุญาต  

 

3. ในการสอบทุกคร้ัง จะตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนวางไวบนโตะที่นั่งสอบ                    
และแสดงตอกรรมการคุมสอบ  

 

4. หามนํากระดาษ / เอกสารโนตยอ / เคร่ืองมือสื่อสารใด ๆ ตลอดจนอุปกรณชวยคิดคํานวณ เชน                     
เคร่ืองคิดเลข นาฬิกาที่ใชคํานวณได และไมบรรทดัที่มีสูตรตาง ๆ เขาหองสอบ โดยเด็ดขาด                        
ยกเวนจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชา     
คณะฯ อนุญาตใหนําเฉพาะอุปกรณการเขียนเขาหองสอบได คือ ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ                      
และอุปกรณการสอบตามที่อาจารยประจําวิชาอนุญาตเทานัน้  

 

5. ในระหวางการสอบ หามยืมสิ่งของ/อุปกรณจากผูอ่ืน  
กรณีมีความจําเปนใหยกมือขึ้นเพื่อใหกรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให  

 

6. โปรดรักษาความสงบเม่ืออยูในหองสอบและในบริเวณสถานที่สอบ  
 

7. หากกรรมการคุมสอบตรวจพบเอกสารหรือส่ิงของที่อยูในการครอบครองของทาน หรือมีพฤติกรรม 
ที่คาดวาจะมีการทุจริต ทานจะถูกพักการเรียน 1 ปการศึกษา และปรับตกวิชานั้นทันท ี

 

8. หามนักศึกษานําขอสอบ ออกจากหองโดยเด็ดขาด มิฉะนัน้ จะถือวาทุจริตในการสอบ 
 

9. ในการตอบใหปฏิบัติตามคําแนะนําของขอสอบแตละวิชา กอนลงมือทําขอสอบทุกคร้ัง ใหเขียนเลขประจําตัว-
สอบ ชื่อ-นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานท่ีสอบ ตึก หอง วัน-เวลาสอบใหชัดเจน ครบถวนและถูกตอง  

 

10. กรณีวิชาที่ใชกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติดังนี้  
10.1 ใชดินสอดําเบอร 2 หรือดํากวาสําหรับระบายในวงกลมทีต่องการ 
 

10.2 หามใชปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นระบาย 
 

10.3 ระบายวงกลมที่ตองการใหดําเต็มวง  
 

10.4 เม่ือตองการแกไขวงที่ระบายไปแลว ใหใชยางลบ ลบใหสะอาด แลวจึงระบายลงวงใหมตามตองการ 
 

 

กองอํานวยการสอบคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 



ประกาศ นักศึกษาระดับปริญาตรี – โท - เอก

เรื่อง เรื่อง ไมอนุญาตใหเขาไมอนุญาตใหเขาสอบสอบ MidMid--termterm  และ และ Final Final ภาคฤดูรอนภาคฤดูรอน//25552555  

กรณีกรณไีมชําระเงินคาจดทะเบียนฯไมชําระเงินคาจดทะเบียนฯกรณกรณไมชาระเงนคาจดทะเบยนฯไมชาระเงนคาจดทะเบยนฯ

โปรดตรวจสอบผลการจดทะเบยีนศึกษารายวิชาโปรดตรวจสอบผลการจดทะเบยีนศึกษารายวิชา/ / ตรวจสอบ ตรวจสอบ SectionSection  

ประจําประจําภาคฤดูรอนภาคฤดูรอน//2555 2555 

ตรวจสอบไดที่  ตรวจสอบไดที่  www.reg.tu.ac.thwww.reg.tu.ac.thgg

ประกาศ ณ วนัที่ 9 เมษายน 2556
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ใหนักศึกษาทุกคน!!! 
ใชปากกาลูกลื่น 

ในการทําขอสอบอัตนัย 
(หามใชปากกาชนิดหมึกซึม) 



อาจารย จํานวน
ผูออกขอสอบ นศ.

ตารางสอบกลางภาค ประจําภาค Summer  ปการศึกษา 2555
ระดับปริญญาตรี

ช้ันป วัน - เวลา
หลักสูตร

Section หองสอบ กรรมการคุมสอบ

** 1. นักศึกษาตองเตรียมบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในวันสอบทุกครั้งที่เขาสอบ / 2. ใหใชปากกาลูกลื่นในการเขียนคําบรรยาย (หามใชหมึกซึม)**

ลักษณะวิชา
2547/2552

วันพุธที่ 17 เมษายน 2556
เวลา 13:30-15:30 น.

ป 1-4 TU 152 Fundamental Mathematics อ.ดร.ภานุวัฒน ละครไชย 550001 57 สถ. 606 คุณมณทิชา, คุณณัฐพร

อาจารย จํานวน

ระดับปริญญาตรี
ตารางสอบปลายภาค ประจําภาค Summer  ปการศึกษา 2555

** 1. นักศึกษาตองเตรียมบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในวันสอบทุกครั้งที่เขาสอบ / 2. ใหใชปากกาลูกลื่นในการเขียนคําบรรยาย (หามใชหมึกซึม)**
อาจารย จานวน

ผูออกขอสอบ นศ.
2547/2552

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
เวลา 09:00-12:00 น.

ป 1-4 EL172 English Course 3 รศ.กมลรัตน จรัสรัศมี 550001 17 สถ. 602 คุณปณณพร, คุณอภิญญา

ลักษณะวิชา Section หองสอบ กรรมการคุมสอบช้ันป วัน - เวลา
หลักสูตร

ุ ุ ญญ

เวลา 13:00-16:00 น.
ป 1-4 TU 152 Fundamental Mathematics อ.ดร.ภานุวัฒน ละครไชย 550001 57 สถ. 606 คุณชุติกาญจน, คุณมณทิชา

อาจารย จํานวน

ตารางสอบปลายภาค ประจําภาค Summer  ปการศึกษา 2555
ระดับปริญญาโท

** 1. นักศึกษาตองเตรียมบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในวันสอบทุกครั้งที่เขาสอบ / 2. ใหใชปากกาลูกลื่นในการเขียนคําบรรยาย (หามใชหมึกซึม)**

้
หลักสตร

ผูออกขอสอบ นศ.
2547/2552

วันเสารที่ 25 พฤษภาคม 2556
เวลา 09:00-12:00 น.

ป 1 RD 655 Seminar and Research Preparation อาจารย ดร. สุกุลพัฒน คุมไพศาล 340001 35 สถ. 501 อ.ดร.สุกุลพัฒน, อ.ดร.กองกูณฑ 
for Real Estate Development

หองสอบ กรรมการคุมสอบช้ันป วัน - เวลา
หลกสูตร

ลักษณะวิชา Section

for Real Estate Development

เวลา 13:00-16:00 น.
ป 1 RD 661 Real Estate Development  อาจารย ดร. กองกูณฑ โตชัยวัฒน 340001 35 สถ. 501 อ.ดร.กองกูณฑ, อ.ดร.สุกุลพัฒน  

Strategic Planning and Implementation 




