กำหนดกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2563
Course Registration Schedule of the Second Semester Academic year 2020

ทวิภาค/นานาชาติ

- Semester and International System

วันที่

การลงทะเบียนเรียน

Date

Registration

ถึง / to

13/11/2020

14/11/2020
ถึง / to

29/11/2020

แสดงความจานงขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1

[Current Student]
Request for Registration Round 1
สนท. ประสานงานคณะ เพือ่ ขอจานวนทีน่ งั่ เพิม่

02/12/2020

สนท. ดาเนินการจัดสิทธิก์ ารลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1
Office of the Registrar proceeds with arranging
the course registration Round 1

03/12/2020

รับทราบผลการแสดงความจานงฯ รอบที่ 1

ถึง / to

Check Round 1 Result

16/12/2020
17-18/12/2020

payment

remarks

ชาระเงินค่าเล่าเรียน
(CU NEX)
** ตรวจสอบในแอป CU NEX
เกีย่ วกับรายละเอียดการชาระเงิน**

call center : 02-008-6556

* นิสิตทีด่ ำเนินกำร
แสดงควำมจำนง
ขอลงทะเบียนเรียน
รอบที่1-2 ถือว่ำ
นิสิตทำตำมหน้ำทีแ่ ล้ว
จะไม่เสียค่ำปรับกำร
ลงทะเบียนเรียนสำย
ตำมประกำศ

Office of the Registrar coordinates with faculties
to request for additional seats available for registration

ถึง / to

30/11/2020

หมายเหตุ

2/11/2020

[นิสิตปัจจุบัน]
02/11/2020

การชาระเงิน

[นิสิตใหม่] แสดงควำมจำนงขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1
[New Student] Registration Request Round 1

*Students who have
requested for registration
in the 1st and 2nd round

are considered to
have done their

responsibilities
and won't be charged
late registration fine

according to the
announcement

Tuition fee payment
(CUNEX)

23/12/2020
ถึง / to

30/12/2020

[นิสิตใหม่] รับทราบผลการแสดงความจานงฯ รอบที่ 1
[New Student] Check Round 1 Result

[นิสิตปัจจุบนั ] & [นิสิตใหม่]
แสดงควำมจำนงขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2

** Check in the CU NEX
about payment details**
call center : 02-008-6556

[Current student] & [New student]
Request for Registration Round 2
สนท. ประสานงานคณะ เพื่อขอจานวนที่นงั่ เพิ่ม
และดาเนินการจัดสิทธิก์ ารลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2

Office of the Registrar coordinates with faculties
to request for additional seats available for registration
and arrange course registration round 2

13/01/2021
ถึง / to

17/01/2021

รับทราบผลการแสดงความจานงฯ รอบที่ 2

Check Round 2 Result
ลงทะเบียนเรียนสำย

18-29/01/2021

เพิ่มรำยวิชำ และเปลีย่ นตอนเรียน

Late Registration / Adding,

changing sections

04/02/2021
ถึง / to

12/02/2021

26/2/2021

**18/01/2021**
ชำระเงินค่ำเล่ำเรียน (CUNEX)
ตรวจสอบรายชือ่ นิสิต
Tuition fee payment (CUNEX)
ทุกรายวิชา
ทีล่ งทะเบียนเรียน
ทีอ่ าจารย์ผู้สอน
(ครั้งที่ 1)

(check the 1st CR52)

ตรวจสอบรายชือ่ นิสิตทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ผู้สอน(ครั้งที่ 2)

(Check the 2nd CR52)

*นิสติ ที่
ลงทะเบียนเรียนสำย
ในช่วง 18-29 ม.ค. 64

ชำระค่ำปรับลงทะเบียนเรียนสำย
ที่สำนักงำนกำรทะเบียน

ต้องชำระค่ำปรับ

Pay late registration fine
at Office of the Registrar
(18-29/1/2021)

ลงทะเบียนเรียนสำย
ตำมประกำศ

31/1/2021

*Students who do the
late registration
must pay

late registration fine
according to the
announcement

ลดรำยวิชำวันสุดท้ำย
Last day of dropping courses
ฝ่

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักงานการทะเบียน 30 ตุลาคม 2563AAA
Office of the Registrar 30 October 2020AAA

ฝ่

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สานักงานการทะเบียน 30 ตุลาคม 2563AAA
Office of the Registrar 30 October 2020AAA

