
วัน/เดือน/ปี                                                 ก ำหนดกำร

 พุธ 29 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
- สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกฯ (TCAS รอบที่ 4)               

     เพือ่เข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา และมีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์

 ศุกร์ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
- ผูม้ีสทิธ์ิสอบสมัภาษณ์ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สอบสัมภำษณ์ที่คณะ                   

  (ติดตำมรำยละเอียดจำกประกำศคณะ)

 ศุกร์ 7 มิ.ย. 62
- สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในจุฬำลงกรณ์              

  มหำวิทยำลัย (TCAS รอบที่ 4 Admissions)

 พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 62
- ส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เขำ้ศึกษำในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย          

    (TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

 จันทร์ 24 มิ.ย. 62
- ส ำนักงำนกำรทะเบียน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประกำศเลขประจ ำตัวนิสิตใหม่  (TCAS รอบที่ 1-5)         

 ที่เว็บไซต์ส ำนักงำนกำรทะเบียน (สนท.)  https://www.reg.chula.ac.th  หัวข้อ "นิสิตใหม่"

- นิสติ ดำวน์โหลดเอกสำรและคูมื่อส ำหรับลงทะเบียนแรกเข้ำออนไลน์ ที่เว็บไซต ์https://www.reg.chula.ac.th

- นิสติ ดำวน์โหลดโปรแกรม CU NEX ผ่านทาง App Store และ Play Store 

 **เพือ่รับทราบก าหนดการต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เพือ่ให้มีโปรแกรมออกบตัรประจ าตัวนิสติ**
- นิสติ ขอรหัสผ่ำนส ำหรับเขำ้ใชง้ำน CUNET ที่เว็บไซต์ http://www.it.chula.ac.th  หัวข้อ "ส าหรับนิสติใหม่รับ         

   รหัสผ่านส าหรับการใช้งาน CUNET"
- นิสติ บันทึกขอ้มูลแบบส ำรวจขอ้มูลนิสิตใหม่ (จท19) ที่เว็บไซต ์https://www.reg.chula.ac.th  โดยใช้เลขประจ าตัว  

    นิสติและรหัสผ่านในการเข้าสูร่ะบบ
- นิสติ บันทึกขอ้มูลระเบียนประวัตินิสิต (จท20)  ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th   โดยใช้เลขประจ าตัวนิสติ   

    และรหัสผ่านในการเข้าสูร่ะบบ

- นิสติ อัพโหลดเอกสำรลงทะเบียนแรกเข้ำ และ รูปถ่ำยหน้ำตรง (ขนำด 2 นิว้ และพื้นหลังสีขำว)          

 ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th

 พฤหัสบดี 11 - ศุกร์ 12 ก.ค. 62 - นิสติ พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ (ติดตามรายละเอียดจากประกาศคณะ)

 พฤหัสบดี 11 - อำทิตย์ 14 ก.ค. 62 - นิสติ ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2562  ที่เว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th

 พฤหัสบดี 11 - จันทร์ 29 ก.ค. 62 - นิสติ ช ำระค่ำเล่ำเรียน  โดยสามารถช าระค่าเล่าเรียน ผ่าน  CU NEX  Mobile Application

 จันทร์ 22 ก.ค. 62  เป็นต้นไป - นิสติ ตรวจสอบผลกำรย่ืนเอกสำรลงทะเบียนแรกเข้ำ จาก อีเมล์ที่นิสติได้แจ้งไว้กับส านักงานการทะเบยีน

 พุธ 31 ก.ค. 62  เป็นต้นไป
- นิสติ เร่ิมรับบัตรประจ ำตัวนิสิต ตามที่อยู่จัดสง่ที่นิสติระบบุนระบบ K Plus  (กรณีที่นิสติเปดิบญัชีกับธนาคารกสกิร

ไทย)  หรือ ที่ธนาคารกสกิรไทย สาขาสยามสแควร์ ซอย 10

 พฤหัสบดี 1 ส.ค. 62
- นิสติ ตรวจสอบและรับทรำบผลกำรลงทะเบียนเรียน (CR74)  ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2562               

  ที่เว็บไซต ์https://www.reg.chula.ac.th

 ศุกร์ 2 ส.ค. 62 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โปรดติดตามประกาศของส านักบริหารกิจการนิสติ)

 อังคำร 13 ส.ค. 62 - วันเปิดภำคเรียน ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2562

 อังคำร 13 - ศุกร์ 23 ส.ค. 62
- นิสติ ลงทะเบียนเรียนสำย / เพิ่ม / ลดรำยวิชำ / เปล่ียนตอนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2562          

 ที่เว็บไซต ์https://www.reg.chula.ac.th

 อังคำร 27 - ศุกร์ 30 ส.ค. 62
- นิสติ ตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนเรียนรำยบุคคล (CR54)  ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2562                         

  ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th

17 พฤษภำคม 2562 กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ ฝ่ำยทะเบียนนิสิต ส ำนักงำนกำรทะเบียน

   ก ำหนดกำรลงทะเบียนแรกเข้ำและลงทะเบียนเรียน ส ำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญำตรี
ภำคกำรศึกษำต้น  ปีกำรศึกษำ 2562

 จันทร์ 1 - อำทติย์ 14 ก.ค. 62

 พุธ 26 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป


