
Schedule for Successful Applicants of Chulalongkorn University (Graduate Level)

(Semester and Trimester System) First Semester, Academic Year 2022

Date Subject

June 24, 2022
- Final day for Graduate School to submit the list of successful applicants to Office of the Registrar. 

(for Office of the Registrar to announce student ID number in time)

- Student ID number for new graduate students of first semester, Academic Year 2022 announced at 

www.reg.chula.ac.th.

- New students download details of enrollment documents and online enrollment manual at www.reg.chula.ac.th

- New students download CUNEX application from App Store or Play Store.

*to receive latest news and schedule from the university and to issue a student ID card

- New students request for CUNET password at www.it.chula.ac.th.

- New students upload enrollment documents and student photo (770 x 900 pixels, white 

background) at http://adm.reg.chula.ac.th/student.

- New students fill in “New Student Survey” (CR19) and “Student Profile” (CR20) at 

www.reg.chula.ac.th by using student ID number and password to login.

July 11 - 15, 2022 - New students register for courses for first semester, Academic Year 2022.

July 12 - August 7, 2022 - New students pay tuition fees via CUNEX application. 

- New students check result of registration as requested CR74 (1st Round) for first semester, Academic Year 2022.

- New students register for courses for first semester, Academic Year 2022 (2nd Round).

July 25, 2022 onwards - New students check result of photo upload from the online enrollment system. 

July 28, 2022 onwards
- New students start requesting for student ID card via CUNEX application. Students may check the status of card 

delivery via CUNEX.

August 5 - 7, 2022 - New students check result of course registration as requested (CR74) for first semester, Academic Year 2022 (2nd round).

August 8, 2022 - First day of classes of First Semester, Academic Year 2022
- New students do late registration/changing sections/dropping for first semester, Academic Year 2022 at 

www.reg.chula.ac.th.

- New students check student registration result (CR54) for first semester, Academic Year 2022 at www.reg.chula.ac.th

Remark: 
1. Students MUST complete every part of the enrollment (upload all enrollment documents, fill in student profile, fill in 

student survey). Otherwise, students will not be able to register for courses in the system.

2. To request for student ID card, students must completely enroll, register for courses, and pay tuition fees.

April 29, 2022 Admission Section, Office of the Registrar

August 8 -19, 2022

July 4, 2022 onwards

July 5 - 10, 2022

July 22 - 27, 2022



ก ำหนดกำรลงทะเบียนแรกเข้ำและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ

ระบบทวิภำคและระบบตรีภำค ภำคกำรศึกษำต้น  ปีกำรศึกษำ 2565

วัน/เดือน/ปี ก ำหนดกำร

ศุกร์ 24 มิ.ย. 2565
- วันสุดท้ำยท่ีส ำนักงำนกำรทะเบียนรับรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกบัณฑิตวิทยำลัย  (เพ่ือประกำศเลข

ประจ ำตัวนิสิตทันตำมก ำหนด)

- ส ำนักงำนกำรทะเบียน ประกำศเลขประจ ำตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ

- นิสิตติดตำมรำยละเอียดเอกสำรและคู่มือส ำหรับลงทะเบียนแรกเข้ำออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th

- นิสิตดำวน์โหลด APPLICATION CUNEX ผ่านทาง App Store และ Play Store 
*เพ่ือรับทรำบก ำหนดกำรต่ำงๆ ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ เพ่ือให้มีโปรแกรมแสดงควำมจ ำนงออกบัตรประจ ำตัวนิสิต*

- นิสิตขอรับรหัสผ่ำนส ำหรับกำรใช้งำน CUNET ท่ีเว็บไซต์ www.it.chula.ac.th

- นิสิตอัปโหลดเอกสำรลงทะเบียนแรกเข้ำ และ รูปถ่ำยหน้ำตรง (ขนำด 770x900 pixels)       

พ้ืนหลังสีขำว แต่งกำยสุภำพ (ชุดสำกลหรือเส้ือมีปก สีสุภำพ ไม่ปรำกฏลวดลำย)

หรือเคร่ืองแบบข้ำรำชกำรกรณีท่ีใช้รูปถ่ำยสวมครุยวิทยฐำนะอนุญำตให้ใช้รูปถ่ำยสวมครุย

วิทยฐำนะของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเท่ำน้ัน

โดยเข้ำสู่ระบบลงทะเบียนแรกเข้ำออนไลน์  ท่ีเว็บไซต์ https://adm.reg.chula.ac.th/login

- นิสิตบันทึกข้อมูลแบบส ำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ (จท19) และ บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต (จท

20) ท่ีเว็บไซต์ https://adm.reg.chula.ac.th/login โดยใช้เลขประจ ำตัวนิสิตและรหัสผ่ำนในกำร

เข้ำสู่ระบบ

จันทร์ 11 - ศุกร์ 15 ก.ค. 65 - นิสิตแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน (รอบท่ี 1) ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2565 ท่ีเว็บไซต์ สนท.

อังคำร 12 ก.ค. - อำทิตย์ 7 ส.ค. 

65
- นิสิตช ำระค่ำเล่ำเรียน ผ่ำน Application CUNEX (สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม cunex callcenter 020086556)

- นิสิตตรวจสอบและผลแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน CR74 (รอบท่ี 1) ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2565 ท่ี

เว็บไซต์ สนท.

- นิสิตแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน (รอบท่ี 2) ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2565

จันทร์ 25 ก.ค. 65  เป็นต้นไป - นิสิต รับทรำบผลกำรตรวจสอบรูปถ่ำย โดยเข้ำสู่ระบบลงทะเบียนแรกเข้ำออนไลน์

พฤหัสบดี 28 ก.ค. เป็นต้นไป
- นิสิต เร่ิมกดขอออกบัตรประจ ำตัวนิสิตจำก APPLICATION CUNEX โดยสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดและ

สถำนะกำรจัดส่งบัตรจำก APPLICATION ดังกล่ำว

ศุกร์ 5 - อำทิตย์ 7 ส.ค. 65
- นิสิตรับทรำบผลแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน CR74 (รอบท่ี 2) ภำคกำรศึกษำต้น 

ปีกำรศึกษำ 2565 ท่ีเว็บไซต์ สนท.

จันทร์ 8 ส.ค. 65 - วันเปิดเรียนภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2565

จันทร์ 8 - ศุกร์ 19 ส.ค. 65
- นิสิตลงทะเบียนเรียนสำย / เพ่ิม-ลดรำยวิชำ / เปล่ียนตอนเรียน และตรวจสอบผลกำรลงทะเบียน

เรียนรำยบุคคล (CR54) ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2565 ท่ีเว็บไซต์ สนท.

หมำยเหตุ:
1. นิสิตใหม่ต้องลงทะเบียนแรกเข้ำให้สมบูรณ์ [อัปโหลดเอกสำรลงทะเบียนแรกเข้ำ บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ (จท20) และ

กรอกแบบ   ส ำรวจนิสิตใหม่ (จท19)] จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนในระบบได้

2. นิสิตใหม่ต้องลงทะเบียนแรกเข้ำ ลงทะเบียนเรียน และช ำระค่ำเล่ำเรียนให้เรียบร้อยจึงจะขอออกบัตรนิสิตได้

22 มิถุนำยน 2565 กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ ฝ่ำยทะเบียนนิสิต ส ำนักงำนกำรทะเบียน

นิสิตใหม่ติดตำมก ำหนดกำรและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีเว็บไซต์ส ำนักงำนกำรทะเบียน (สนท.) www.reg.chula.ac.th เมนู นิสิตใหม่

จันทร์ 4 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ศุกร์ 22 - พุธ 27 ก.ค. 65

อังคำร 5 - อำทิตย์ 

10 ก.ค. 65


