ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนสายคือ? 10 – 21 ส.ค.63
When is the late registration?  August 10-21, 2020

 เมนูที่ใช้ และวิธีลงทะเบียนเรียนสายคือ?
- เมนูเดียวกับลงปกติ ใช้วธิ ีเดียวกันคือแสดงความจานงฯ ระบบจะปิดการลงทะเบียนเรียนเพื่อสุ่ม
1 ชั่วโมง เวลาเที่ยงวัน กับ เที่ยงคืน
https://www.reg.chula.ac.th/news/Registration_1_63_2020_th.pdf

- Which menu and how to do the late registration?

- It’s the SAME MENU as the normal registration. The method is the same too. You request for
registration, click ‘submit’ and wait for the random system every day. The system will be
UNAVAILABLE for 1 hour at midday and midnight to random the result of registration you
request. https://www.reg.chula.ac.th/news/Registration_1_63_2020_en.pdf

 ตรวจสอบผลได้เมื่อไหร่?
- ลงทะเบียนเรียนตีหนึ่งถึงก่อนเทีย่ ง เช็กได้บ่ายโมง
- ลงทะเบียนเรียนบ่ายโมงถึงเที่ยงคืน เช็กได้ตีหนึ่ง
When can I check the result?
- Register 01:00 – 12:00 >> check 13:00 hrs.
- Register 13:00 – 00:00 >> check 01:00 hrs.

ลดรายวิชาได้เมื่อไหร่ ใช้เมนูไหน?
ลดรายวิชาได้วันที่ 17 ส.ค.63 - 18 ก.ย.63 ในเมนู “ลดรายวิชา”
When can I drop the course?
- You can drop the course on August 17, 2020 until September 18, 2020
in the drop menu

 ถ้าจะเปลี่ยนตอนเรียนทาอย่างไร?
- ลดรายวิชาออก แล้วแสดงความจานงวิชานั้นเข้าไปใหม่ ในตอนเรียนใหม่
How can I change the sections?
- Drop the course, then do the registration request for that course again with the new
section you need.

 ถ้าจะเปลี่ยนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ (ทั้งลดหน่วยกิตและเพิ่มหน่วยกิต) ต้องทาอย่างไร?
- ลดรายวิชาออก แล้วแสดงความจานงรายวิชาวิทยานิพนธ์เข้าไปใหม่ ด้วยจานวนหน่วยกิตใหม่
How can I change thesis/dissertation credits? (increase or decrease credits)
- Drop the course, then do the registration request for that course again with the new
credit amount you need.

 ถ้าต้องการเพิ่มรายวิชาที่จานวนนิสิตเต็ม ทาอย่างไร?
1. ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอน
2. หากได้รับอนุญาตนิสิตจึงเข้ามาในระบบลงทะเบียนเรียน ใช้เมนู “เตรียมรายวิชา(เฉพาะรายวิชาที่เต็ม)”
เพื่อบันทึกรายวิชา/ตอนเรียน
3. ติดต่อผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบของคณะเจ้าของรายวิชานั้น เพื่อให้ผู้ประสานงานตารางสอนฯ
กดยืนยันรายวิชาในระบบ
4. รอตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์ที่สอง (21 ส.ค.63)
How to add the course which is already full?
1. Ask for a permission from the instructor
2. If you are approved from the instructor, login to www.reg.chula.ac.th use menu “Course
adding preparation (for course full only)” to submit the course and the section you need.
3. Contact course coordinator of the faculty which the course belongs to, the course coordinator
will confirm the course you prepared in the system.
4. Check registration result within the second week of the semester (August 21, 2020)

 ถ้าเคยลงทะเบียนเรียนรอบ1-2 มาแล้ว มาลงเพิ่มอีกในวันที่ 10-21 ส.ค.63
ต้องจ่ายค่าปรับไหม?  ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ
If I have registered in round1 or round 2 before and I register more courses on August
10-21, 2020, do I have to pay late registration fine?  NO

 ถ้าไม่เคยลงทะเบียนเรียนเลย แล้วมาลงทะเบียนเรียนในช่วง 10-21 ส.ค.63
ต้องจ่ายค่าปรับไหม?  ต้องจ่ายค่าปรับ
If I have NEVER register before and I register on August 10-21, 2020, do I have to pay late
registration fine?  YES

 จ่ายค่าปรับอย่างไร?
- จ่ายที่สานักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 หรือใช้วิธีโอนค่าปรับตามนี้

>> https://forms.gle/6XrPDFnoUMUV3wLq5
How to pay the fine?
- Pay at Office of the Registrar Chamchuri 6 building or deposit the money
As Informed here >> https://forms.gle/6XrPDFnoUMUV3wLq5

คานวนค่าปรับอย่างไร
อัตราวันละ 100 บาท ไม่คิดค่าปรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วิธีดู ให้ดูวันแรกที่
ลงทะเบียนเรียน ดังนี้













ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่
ลงทะเบียนเรียนวันที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค 63
ส.ค. 63

-------------

ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ

100
200
200
300
400
400
400
500
600
700
800
900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

How to calculate the fine?
100 baht per day. The fine is NOT counted on holidays. See the first day you register
and calculate it.
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