ข อ ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น Practices in Registration.
มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศจุฬาฯ เรื่องขอปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 มีสาระสําคัญดังนี้
Chulalongkorn University Announcement on Practices in Registration 2015, dated September 24, 2015 are as follows.
การลงทะเบี ย นเรี ย นของนิ สิ ต จะสมบู ร ณ0 ก็ ต2 อ เมื่ อ นิ สิ ต ไดลงทะเบี ย นเรี ย นและชํา ระค2 า เล2 า เรี ย น ค2 า ปรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นสาย (หากมี ) และค2 า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด (หากมี) จนครบถวนแลว
Enrollment of students will be completed when students registered and paid tuition fee, late enrollment fine (if any) and fees as prescribed (if any)

นิสิตผูใดมิไดลงทะเบียนเรียนและชําระค2าเล2าเรียน ค2าปรับการลงทะเบียนเรียนสาย หรือค2าธรรมเนียมการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด ใหแลวเสร็จเมื่อพนกําหนดเวลา 2
สัปดาห0แรกของภาคการศึกษา นิสิตผูนั้นย2อมพนสถานภาพการเป=นนิสิต
Students who did not enroll and pay tuition fee, late enrollment fine or tuition fees (if any) and fees as prescribed (if any)after first 2
weeks of academic semester, the student status will be terminated.

นิสิตผูใดลงทะเบียนเรียนแลว หากต2อมาไดยื่นคํารองขอลาออกหรือลาพักการศึกษากอนวันเป>ดภาคการศึกษา หรือกอนวันเป>ดภาคฤดูรอน นิสิตสามารถขอคืนเงินค2า
เล2าเรียนหรือค2าธรรมเนียมการศึกษาคืนได
Students who enrolled. if subsequently filed a petition for resignation or leave of absence before the start of the semester or before the
start of summer semester, can request a refund of tuition fee and other fees as prescribed (if any)

นิสิตมีหนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียนเรียนของตนเอง
Students are responsible for checking the accuracy of their enrollment.

นิ สิต ที่ ประสงค0 จะขอลดและหรื อขอถอนรายวิช าที่ไดลงทะเบี ยนเรี ยนไวแลว จะตองดําเนิ นการภายในระยะเวลาตามปฏิทิ นการศึ กษา ทั้ งนี้ มหาวิทยาลัยไม2
อนุ ญ าตใหนิ สิ ต ลดและหรื อ ถอนรายวิ ช า ภายหลั ง การสอบปลายภาคในรายวิ ช าที่ จั ด สอบก2 อ นสั ป ดาห0 ส อบ หรื อ หลั ง จากวั น สุ ด ทายของการเรี ย นในแต2 ล ะภาค
การศึกษา หรือภาคฤดูรอน (ไม2อนุญาตใหนิสิตถอนรายวิชา เมื่อเริ่มสัปดาห0การสอบปลายภาค) ในทุกกรณี
Students who wish to drop or withdraw any registered courses must arrange within a period prescribed in the academic calendar. The
students are not allowed in any cases to drop or withdraw after the final examination period or after the last day of classes of each semester
or summer semester.

ติ ด ตามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไดที่ www.reg.chula.ac.th หั ว ขอ “ขอบั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศจุ ฬ าฯ” 
more details at www.reg.chula.ac.th "CU regulations announcement”
สํา นั ก งานการทะเบี ย น
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