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ส ำนักงำนกำรทะเบียน  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 Office of the Registrar, Chulalongkorn University 
 

 

ก ำหนดกำรส ำหรับผู้ผ่ำนกำรสอบคดัเลือกเข้ำศึกษำในจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
Schedule for successful applicants to Chulalongkorn University 

 

ภำคกำรศึกษำปลำย          ปีกำรศึกษำ 2560 
      Second Semester         Academic Year 2017 

 

ระบบทวภิำค      ระดับบัณฑิตศึกษำ 
                                                                   Semester System     Graduate Level 

 
 
 

วนั เดือน ปี/ Date เร่ือง/ Subject 
ศ. 24 พ.ย. 60 
Nov 24, 2017 

วนัสุดท้ำยของกำรส่งรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคดัเลือกที่บัณฑิตวทิยำลยั 
Final day to submit the list of succeeded applicants to Graduate School 

พ. 13 ธ.ค. 60 
Dec 13, 2017 

วนัสุดท้ำยที่บัณฑิตวทิยำลยัส่งรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคดัเลือก ให้ส ำนักงำนกำรทะเบียน 
Final day for Graduate School to submit the list of succeeded applicants to Office of the Registrar 

อ. 19 ธ.ค. 60 
Dec 19, 2017  

ส ำนักงำนกำรทะเบียนประกำศเลขประจ ำตัวนิสิตใหม่ ระดบับัณฑิตศึกษำ ที่เข้ำศึกษำภำคกำรศึกษำปลำย ที่เวบ็ไซต์  http://www.reg.chula.ac.th  
Office of the Registrar informs Student ID of graduate students at http://www.reg.chula.ac.th 

นิสิตใหม่ ขอรหัสผ่ำน ที่เวบ็ไซต์ https://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อ ขอรหัสผ่ำนส ำหรับกำรใช้งำน CUNET  
New students request and receive their password for logging in at http://www.reg.chula.ac.th 
นิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียน โดยกำรแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำปลำย ที่เวบ็ไซต์ http://www.reg.chula.ac.th 
New students apply for course registration for the second  semester of Academic Year 2017 at http://www.reg.chula.ac.th 

 
 
อ. 19 – พ. 20 ธ.ค. 60  

Dec 19-20, 2017 

  นิสิตใหม่ รับเอกสำรกำรลงทะเบียนแรกเข้ำที่คณะที่นิสิตสังกดั (ติดตำมรำยละเอยีดจำกประกำศคณะ) 
  New students pick up enrollment documents at their own faculty (see announcement at the faculty) 
นิสิตใหม่ บันทึกข้อมูลแบบส ำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ (จท19) และพมิพ์ จท19 ที่เวบ็ไซต์ https://www.reg.chula.ac.th.   
โดยใช้เลขประจ ำตัวนิสิตและรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบ 
New students fill out and complete the New Student Survey Form (CR19) at http://www.reg.chula.ac.th  using the student ID 
and the password to log in. 
นิสิตใหม่ บันทึกข้อมูลระเบียนประวตัินิสิต (จท20บ) และพมิพ์ จท20บ ที่เวบ็ไซต์ http://www.reg.chula.ac.th 
 โดยใช้เลขประจ ำตัวนิสิตและรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบ 
New students fill out and complete the Student Profile (CR20G) at http://www.reg.chula.ac.th using the student ID and the password to log in. 

พ. 20 ธ.ค.60  
Dec 20, 2017 

ลงทะเบียนแรกเข้า  ณ  ห้องประชุม  202  อาคารจามจรีุ  3  (เวลา  9.00 - 15.00  น.)  
   New Students go through the Enrollment at Jamjuree 3 Building, Room  202   ( 9:00 a.m. - 03:00  p.m.) 

 
จ. 25 – ศ. 29 ธ.ค.60 

Dec 25-29, 2017 

นิสิตใหม่ ตรวจสอบและรับทรำบผลกำรแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ภำคกำรศึกษำปลำย 
ที่เวบ็ไซต์ https://www.reg.chula.ac.th)  
New students check the result of course registration (CR74) for the second semester of Academic Year 2017 at http://www.reg.chula.ac.th. 

 
จ.25 ธ.ค.60 - จ. 1 ม.ค.61 
 Dec 25, 2017-Jan 1,2018 

นิสิตใหม่ พมิพ์ใบแจ้งค่ำเล่ำเรียน(CR8) จำกระบบ และน ำไปช ำระค่ำเล่ำเรียนผ่ำนธนำคำรไทยพำณชิย์  จ ำกดั (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ 
(ติดตำมรำยละเอยีดวธิีกำรช ำระค่ำเล่ำเรียน ได้จำกเวบ็ไซต์ http://www.reg.chula.ac.th 
New students make the tuition fee payment for the second semester of Academic Year 2017 through Siam Commercial Bank  
(all branches nationwide) 

อ. 8 ม.ค. 61 
Jan 8, 2018 

วนัเปิดเรียนภำคกำรศึกษำปลำย  ปีกำรศึกษำ 2560 
Start date of Second Semester, Academic Year 2017 

 

หมำยเหตุ  :    โปรดแต่งกำยสุภำพในวนัลงทะเบียนแรกเข้ำ    (PROPER ATTIRE REQUIRED FOR ENROLLMENT) 
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