กําหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2559
สําหรับนิสิตใหม่ ระบบการศึกษาทวิภาค
วันที 1 - 4 กรกฎาคม 2559
นิสิตใหม่ ชันปริ ญญาตรี พบอาจารย์ทีปรึ กษา (ติดตามรายละเอียดจากประกาศคณะ)
วันที 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นิสิตใหม่ ชันปริ ญญาตรี ลงทะเบียนเรียนโดยการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2559
ทีเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th
ถึง วันที 4 กรกฎาคม 2559
คําเตือน
1. นิส ิตแต่ละคนสามารถยืนยั นการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรียนไดคนละหนึ
้
งครังเท่านัน
โปรดตรวจสอบและแก ้ไขข ้อมูลการบัน ทึกรายวิชาให ้ถูกต ้องเรียบร ้อยก่อนทําการยืนยัน
2. เมือนิส ิตทําการยืนยันไปแล ้ว จะไม่สามารถแก ้ไขข ้อมูลใด ๆ ได ้อีกจนกว่าจะเปิ ดภาคการศึกษา
ในกําหนดการเพิม - ลดรายวิชา และเปลียนตอนเรียน นิส ิตจึงจะดําเนินการได ้

วันที 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนโดยการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2559
ทีเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th
ถึง วันที 12 กรกฎาคม 2559
คําเตือน
1. นิส ิตแต่ละคนสามารถยืนยั นการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรียนไดคนละหนึ
้
งครังเท่านัน
โปรดตรวจสอบและแก ้ไขข ้อมูลการบัน ทึกรายวิชาให ้ถูกต ้องเรียบร ้อยก่อนทําการยืนยัน
2. เมือนิส ิตทําการยืนยันไปแล ้ว จะไม่สามารถแก ้ไขข ้อมูลใด ๆ ได ้อีกจนกว่าจะเปิ ดภาคการศึกษา
ในกําหนดการเพิม - ลดรายวิชา และเปลียนตอนเรียน นิส ิตจึงจะดําเนินการได ้

วันที 22 - 27 กรกฎาคม 2559

- นิสิตใหม่ ทกุ คน ทีแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2559 ตรวจสอบและรับทราบ
ผลการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ได้ทีเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th
ในหัวข้อสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล รายการผลการแสดงความจํานงฯ(CR74&CR8) และพิมพ์ CR8(ใบแจ้งรายการค่าเล่าเรี ยน)
เพือนําไปติดต่อชําระค่าเล่าเรี ยนผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
- อาจารย์ ทปรึ
ี กษาตรวจสอบและทักท้วงผลการแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรี ยน (CR74) นิสิตใหม่ชนปริ
ั ญญาตรี
- นิสิตชําระค่าเล่าเรี ยนผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทังนีนิสิตต้ องชําระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาทีกําหนดเท่านัน มิฉะนันผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก

วันที 8 - 11 สิ งหาคม 2559

วันที 8 สิ งหาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ถึง วันที 19 สิ งหาคม 2559

(นิสิตสามารถติดตามรายละเอี ยดวิธีการชําระค่ าเล่ าเรี ยน ได้ จากเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th
กรณี มีปัญหาเกียวกับการชําระค่ าเล่ าเรี ยน นิสิตสามารถสอบถามรายละเอี ยด ได้ ที สํานักงานการทะเบี ยน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0022 และ 0-2218-0004 - 5)
- นิสิตชันปริ ญญาตรี พบอาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
- นิสิตยืนคําร้องขอลงทะเบียนเรี ยนเพือขอผลการศึกษาเป็ น S/U หรื อ V/W (จท43) และคําร้องขอลงทะเบียนเรี ยน
โดยมีจาํ นวนหน่วยกิตเกินกว่าก ําหนดในข้อบังคับฯ (จท46) ทีทะเบียนคณะ
นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิม-ลดรายวิชา และเปลียนตอนเรียน ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที https://www.reg.chula.ac.th
(นิสิตสามารถติดตามคําแนะนําในการลงทะเบี ยนเรี ยนสาย เพิม-ลดรายวิชา และเปลียนตอนเรี ยนได้ จากเว็บไซต์

https://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้ อคู่มือการลงทะเบี ยนเรี ยน)
นิส ิตต ้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทันทีทก
ุ ครัง
หลังจากทีทําการลงทะเบียนเรีย นสาย เพิม-ลดรายวิชา และเปลียนตอนเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นิสิตทีลงทะเบียนเรี ยนสายต้องติดต่อชําระค่าเล่าเรี ยนทีฝ่ ายการเงิน อาคารจามจุรี 5 ชัน 2
ให้เสร็จสิ นภายในวันทําการก่อนเวลา 15.00 น.

วันที 8 - 11 และ 15 - 19 สิ งหาคม 2559
วันที 22 - 26 สิ งหาคม 2559
วันที 24 - 30 สิ งหาคม 2559
วันที 16 กันยายน 2559

นิสิตขอตรวจสอบรายชือทุกรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนใน CR52 ครังที 1 ทีอาจารย์ผสู้ อน
นิสิตชันปริ ญญาตรี พบอาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
นิสิตขอตรวจสอบรายชือทุกรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนใน CR52 ครังที 2 ทีอาจารย์ผสู้ อน
วันสุดท้ายทีนิสิตลดรายวิชา
นิส ิตต ้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทันทีทก
ุ ครัง
หลังจากทีทําการลดรายวิชาผ่านทางอินเตอร์เน็ ต

วันที 19 - 23 กันยายน 2559

นิสิตชันปริ ญญาตรี พบอาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

นิสิตสามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวัน ตังแต่วนั เปิ ดภาคการศึกษาจนถึงวันสุ ดท้ายของการสอบประจําภาคการศึกษา
ทังนีรายวิชาทีนิสิตลงทะเบียนเรี ยนจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากพ้นก ําหนดการเพิม - ลด - ถอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา
สํานักงานการทะเบียน
2 พฤษภาคม 2559

