
วนัที ่ 10 เมษายน    -   นิสิตปัจจุบันช้ันปริญญาตรีพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือรับรหัสการลงทะเบียนเรียน ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเรียน
ถึงวนัที ่19 พฤษภาคม 2560   ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2559 และภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2560  (ติดตามจากประกาศคณะฯ)

วนัที ่ 21 มิถุนายน 2560    -   นิสิตปัจจุบันทุกช้ันปี  ทุกระดบัการศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2560  (ยกเวน้
เวลา 08.00น.  นิสิตท่ีขอส าเร็จการศึกษาไวใ้นภาคการศึกษาปลาย หรือภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559)   แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน

ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2560  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ไดท่ี้เวบ็ไซต ์  https://www.reg.chula.ac.th

วนัที ่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560    -  นิสิตใหม่ช้ันปริญญาตรี พบอาจารยท่ี์ปรึกษา (ติดตามรายละเอียดจากประกาศคณะ)
วนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560    -  นิสิตใหม่ช้ันปริญญาตรีและนิสิตใหม่ระดบับัณฑิตศึกษาทุกระบบ ลงทะเบียนเรียนโดยการแสดงความจ านง

เวลา 08.00น.   ขอลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2560  ท่ีเวบ็ไซต ์  https://www.reg.chula.ac.th
ถึงวนัที ่14 กรกฎาคม 2560

วนัที ่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560    -   นิสิตตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://www.reg.chula.ac.th
 ในหวัขอ้ ขอ้มูลส่วนบุคคล  รายการผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน  (CR74)
   -   อาจารย์ทีป่รึกษาตรวจสอบและทกัทว้งผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) นิสิตชั้นปริญญาตรี

วนัที ่ 24 - 30 กรกฎาคม 2560   - นิสิตช าระค่าเล่าเรียนผา่นธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั ทุกสาขา ทัว่ประเทศ ทั้งนีน้ิสิตต้องช าระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลา
 ทีก่ าหนดเท่านั้น  มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก
 (โปรดติดตามรายละเอียดวิธีการช าระค่าเล่าเรียนจาก https://www.reg.chula.ac.th กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการช าระค่าเล่าเรียน
 นิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ส านกังานการทะเบียน หมายเลขโทรศพัท ์0-2218-0022 และ 0-2218-0004-5)

วนัที ่15 - 18 สิงหาคม 2560    -   นิสิตช้ันปริญญาตรีพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
   -   นิสิตยืน่ค  าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพ่ือขอผลการศึกษาเป็น  S/U  หรือ  V/W    (ใช ้จท43)  และค าร้องขอลงทะเบียนเรียน
 โดยมีหน่วยกิตเกินกวา่ก าหนดในขอ้บงัคบัจุฬาฯ  (ใช ้จท46)   ท่ีทะเบียนคณะ

วนัที ่15 สิงหาคม 2560    -   นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิม่ - ลดรายวชิา และเปลีย่นตอนเรียน ทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต ์https://www.reg.chula.ac.th
เวลา 08.00 น.  (นิสิตสามารถติดตามค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนสาย  เพ่ิม - ลดรายวิชาและเปล่ียนตอนเรียนไดจ้ากเวบ็ไซต ์ ในหวัขอ้

ถึงวนัที ่25 สิงหาคม 2560  คูมื่อการลงทะเบียนเรียน)

   -   ก าหนดเวลาช าระค่าเล่าเรียนท่ี ฝ่ายการเงิน สบง. ในวนัท าการ  เชา้เวลา 8.30-12.00 น. และบ่ายเวลา 13.00-15.00 น.
   -   นิสิตขอตรวจสอบรายช่ือทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายงานรายช่ือนิสิตทีล่งทะเบียนเรียน (CR52) คร้ังที ่1
 ท่ีอาจารยผ์ูส้อน

วนัที ่ 30  สิงหาคม  2560    -   นิสิตขอตรวจสอบรายช่ือทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายงานรายช่ือนิสิตทีล่งทะเบียนเรียน (CR52)  คร้ังที ่ 2

ถึงวนัที ่ 5  กนัยายน  2560  ท่ีอาจารยผ์ูส้อน
วนัที ่22 กนัยายน 2560     -   วนัสุดท้ายทีน่ิสิตลดรายวชิา

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
24 มีนาคม 2560 ส านกังานการทะเบียน

ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน  ระบบกำรศึกษำทวิภำค

  ภำคกำรศึกษำตน้  ปีกำรศึกษำ  2560

นิสิตสามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียนได้ทุกวนั ตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาจนถึงวนัสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษา
ทั้งนีร้ายวชิาทีน่ิสิตลงทะเบียนเรียนจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากพ้นก าหนดการเพิม่ - ลด - ถอนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว

ค ำเตอืน
นสิติตอ้งตรวจสอบผลการลงทะเบยีนเรยีนทนัททีกุครัง้ หลงัจากทีท่ าการลดรายวชิาผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต

ค ำเตอืน
นสิติตอ้งตรวจสอบผลการลงทะเบยีนเรยีนทนัททีกุครัง้ หลงัจากที่

ท าการลงทะเบยีนเรยีนสาย  เพิม่ - ลดรายวชิา  และเปลีย่นตอนเรยีนผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต

ค ำเตอืน
1.  นสิติแตล่ะคนสามารถยนืยันการแสดงความจ านงขอลงทะเบยีนเรยีนไดค้นละหนึง่ครัง้เทา่นัน้

โปรดตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลการบนัทกึรายวชิาใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยกอ่นท าการยนืยัน
2.  เมือ่นสิติท าการยนืยันไปแลว้  จะไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูใด ๆ  ไดอ้กีจนกวา่จะเปิดภาคการศกึาา

ในก าหนดการเพิม่ - ลดรายวชิา  และเปลีย่นตอนเรยีน  นสิติจงึจะด าเนนิการได ้

ค ำเตอืน
1.  นสิติแตล่ะคนสามารถยนืยันการแสดงความจ านงขอลงทะเบยีนเรยีนไดค้นละหนึง่ครัง้เทา่นัน้

โปรดตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลการบนัทกึรายวชิาใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยกอ่นท าการยนืยัน
2.  เมือ่นสิติท าการยนืยันไปแลว้  จะไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูใด ๆ  ไดอ้กีจนกวา่จะเปิดภาคการศึกาา

ในก าหนดการเพิม่ - ลดรายวชิา  และเปลีย่นตอนเรยีน  นสิติจงึจะด าเนนิการได ้


