
ก ำหนดกำรส ำหรับผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
Schedule for Successful Applicants of Chulalongkorn University 

ระบบทวิภำค Semester System  (ระดับบัณฑิตศึกษำ Graduate Level) 
         ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 Second Semester, Academic Year 2022                                                                   

วัน เดือน ปี/ Date เรื่อง / Subject 

6 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป 
Dec 6, 2022 

onwards 

นิสิตดำวน์โหลดรำยละเอียดเอกสำรและคู่มือส ำหรับลงทะเบียนแรกเข้ำออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th/newstudents.html 
New students download details of enrollment documents and online enrollment manual at www.reg.chula.ac.th/newstudents.html 
นิสิตดำวน์โหลด Application CUNEX ผ่ำนทำง App Store และ Play Store  
*เพื่อทรำบก ำหนดกำรต่ำงๆ ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และเพื่อให้มีโปรแกรมแสดงควำมจ ำนงออกบัตรประจ ำตัวนิสิต* 
New students download CU NEX Application from App Store or Play Store. *to receive latest news and schedule from the university and to 
issue a student card* 

13 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป 
Dec 13, 2022 onwards 

 

ส ำนักงำนกำรทะเบียน ประกำศเลขประจ ำตัวนสิิตใหม่ ระดับบัณฑิตศกึษำ ที่เข้ำศกึษำในภำคกำรศกึษำปลำย 
ปีกำรศึกษำ 2565 ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th/newstudents.html 
Student ID for new graduate students of Second Semester, Academic Year 2022 announced at www.reg.chula.ac.th/newstudents.html 

นิสิตขอรหัสผ่ำน CUNET ที่เว็บไซต์ https://www.it.chula.ac.th New students request for CUNET password at www.it.chula.ac.th. 

13 – 15 ธ.ค. 65 

Dec 13 - 15, 2022 

 นิสิตบนัทึกข้อมูลแบบส ำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ (จท19) และบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต (จท20)  
 ที่เว็บไซต์ https://adm.reg.chula.ac.th/login โดยใช้เลขประจ ำตัวนิสิตและรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบ 
New students fill in “New Student Survey” (CR19) and “Student Profile” (CR20) at https://adm.reg.chula.ac.th/login. 

 นิสิตอัปโหลดเอกสำรลงทะเบียนแรกเข้ำ และรูปถ่ำยหน้ำตรง (ขนำด 770 x 900 พิกเซล) พื้นหลังสีขาว 
 ที่เว็บไซต ์https://adm.reg.chula.ac.th/login  
 New students upload enrollment documents and photo (770 x 900 pixels, white background) at https://adm.reg.chula.ac.th/login. 

15 – 16 ธ.ค. 65 

Dec 15 - 16, 2022 
 นิสิตที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 ลงทะเบียนเรียนโดยแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ที่เว็บไซต์สนท. 
 New students register for courses for Second Semester, Academic Year 2022 (1st Round) at www.reg.chula.ac.th 

19 ธ.ค. 65 
Dec 19, 2022 

นิสิตตรวจสอบและรับทรำบผลกำรแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน (รอบที่ 1) ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 ที่เว็บไซต์สนท. 
New students check course registration results (1St Round) for Second Semester, Academic Year 2022 at www.reg.chula.ac.th  

20 – 26 ธ.ค. 65 
Dec 20 - 26, 2022 

 นิสิตที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 ลงทะเบียนเรียนโดยแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ที่เว็บไซต์สนท. 
 New students apply for course registration for Second Semester, Academic Year 2022 (Round 2) at www.reg.chula.ac.th  

20 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66 
Dec 20, 2022 – 

Jan 8, 2023 

นิสิตช ำระค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 ผ่ำน Application CUNEX (CUNEX Call Center 020086556) 
New students pay tuition fees for Second Semester, Academic Year 2022 via CUNEX Application. (CUNEX Call Center: 02-008-6556). 

5 – 8 ม.ค. 66 
Jan 5 - 8, 2023 

นิสิตตรวจสอบและรับทรำบผลกำรแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน (รอบที่ 2) ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 ที่เว็บไซต์สนท. 
New students check course registration results (2nd Round) for Second Semester, Academic Year 2022 at www.reg.chula.ac.th  

9 ม.ค. 66 
Jan 9, 2023 

วันเปิดเรียนภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 
First day of classes of Second Semester, Academic Year 2022 

   

หมำยเหตุ / Remark :   
 1.  นิสิตใหม่ต้องลงทะเบียนแรกเข้ำให้สมบูรณ์ [อัปโหลดเอกสำรลงทะเบียนแรกเข้ำ บันทึกระเบียนประวั ตินิสิตใหม่ (จท20) และกรอก
แบบส ำรวจนิสิตใหม่ (จท19)] จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนในระบบได้  / 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.  นิสิตใหม่ต้องลงทะเบียนแรกเข้ำ ลงทะเบียนเรียน และช ำระค่ำเล่ำเรียนให้เรียบร้อยจึงจะขอออกบัตรนิสิตได้  / To request for student 

ID card, students must completely enroll, register    for courses, and pay tuition fees. 
 

กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ ฝ่ำยทะเบียนนิสิต ส ำนักงำนกำรทะเบียน / Admission Section, Office of the Registrar 

https://adm.reg.chula.ac.th/login
https://adm.reg.chula.ac.th/login
http://www.reg.chula.ac.th/
http://www.reg.chula.ac.th/
http://www.reg.chula.ac.th/
http://www.reg.chula.ac.th/

