
 

วันท่ี การช าระเงิน หมายเหตุ
Date payment remarks

ถึง / to

30/11/2020 in the 1st and 2nd round
ถึง / to are considered to

02/12/2020

late registration fine
ถึง / to according to the

announcement

ถึง / to

30/12/2020

13/01/2021
ถึง / to

17/01/2021

ทีล่งทะเบยีนเรียน ช ำระค่ำปรับลงทะเบียนเรียนสำย
ทีอ่าจารย์ผู้สอน ที่ส ำนักงำนกำรทะเบยีน

(คร้ังที ่1) Pay late registration fine 
at Office of the Registrar

(18-29/1/2021)

31/1/2021

26/2/2021

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

(check the 1st CR52)

ทุกรายวิชา
ตรวจสอบรายชือ่นิสิต

**18/01/2021**

ตรวจสอบรายชือ่นิสิตทุกรายวิชา

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

ทวภิาค/นานาชาติ  -  Semester and International System

การลงทะเบียนเรียน
Registration

สนท. ด าเนินการจัดสิทธิก์ารลงทะเบียนเรียน รอบที ่1

call center : 02-008-6556
เกีย่วกับรายละเอียดการช าระเงิน**

** ตรวจสอบในแอป CU NEX

[นิสิตปัจจุบัน] * นิสิตทีด่ ำเนินกำร
02/11/2020 แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน รอบที ่1 แสดงควำมจ ำนง

[Current Student] ขอลงทะเบยีนเรียน
13/11/2020

14/11/2020 ตำมประกำศ
ถึง / to Office of the Registrar coordinates with faculties

29/11/2020 to request for additional seats available for registration

Request for Registration Round 1 รอบที1่-2 ถือว่ำ
นิสิตท ำตำมหน้ำทีแ่ล้ว
จะไม่เสียค่ำปรับกำร
ลงทะเบยีนเรียนสำย

สนท. ประสานงานคณะ เพือ่ขอจ านวนทีน่ัง่เพิม่

Office of the Registrar proceeds with arranging
the course registration Round 1 have done their

responsibilities
and won't be charged

*Students who have

requested for registration

17-18/12/2020
[นิสิตใหม่] แสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบยีนเรียน รอบที ่1

[New Student] Registration Request Round 1

03/12/2020 รับทราบผลการแสดงความจ านงฯ รอบที ่1

Check Round 1 Result 
16/12/2020

แสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2
[Current student] & [New student]
Request for Registration Round 2

สนท. ประสานงานคณะ เพื่อขอจ านวนที่นัง่เพิ่ม

[นิสิตใหม่] รับทราบผลการแสดงความจ านงฯ รอบที่ 1
23/12/2020 [New Student] Check Round 1 Result

18-29/01/2021

*นิสติที่
ลงทะเบยีนเรียนสำย ลงทะเบียนเรียนสำย

เพ่ิมรำยวิชำ และเปลีย่นตอนเรียน ในชว่ง 18-29 ม.ค. 64

Late Registration / Adding, ตอ้งช ำระค่ำปรับ

ถึง / to late registration fine
ที่ลงทะเบยีนเรียนที่อาจารย์ผู้สอน(คร้ังที่ 2)

12/02/2021 according to the(Check the 2nd CR52) announcement

late registration 
04/02/2021 must pay 

ช ำระเงินค่ำเล่ำเรียน (CUNEX)
Tuition fee payment (CUNEX)

ลดรำยวิชำวันสุดท้ำย
Last day of dropping courses

2/11/2020

Tuition fee payment

(CUNEX)

ช าระเงินค่าเล่าเรียน
(CU NEX)

changing sections ลงทะเบียนเรียนสำย
ตำมประกำศ

*Students who do the 

และด าเนินการจดัสิทธิก์ารลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2
Office of the Registrar coordinates with faculties

to request for additional seats available for registration
and arrange course registration round 2

รับทราบผลการแสดงความจ านงฯ รอบที่ 2
Check Round 2 Result

[นิสิตปจัจุบนั] & [นิสิตใหม่]

ฝ่  

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส านักงานการทะเบียน   30 ตุลาคม 2563AAA
Office of the Registrar      30 October 2020AAA



 
ฝ่  

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส านักงานการทะเบียน   30 ตุลาคม 2563AAA
Office of the Registrar      30 October 2020AAA


