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     ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นี้   ส านักงานการทะเบียน  จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา ตรี  ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และค าสั่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง
ก าหนดวันเปิด -ปิดภาคการศึกษา  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 
2563  โดยส านักงานการทะเบียนได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสัปดาห์ วัน เวลา และสถานที่
ของกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ ในปฏิทินการศึกษาฉบับนี้  เพื่ อให้คณาจารย์  นิสิต และผู้ เกี่ ยวข้ อง 
ตลอดจนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ทราบและถือปฏิบัติ ให้ตรงกัน ทั้ งนี้  สามารถติดตาม
ก าหนดการแต่ละปีการศึกษาได้จาก www.reg.chula.ac.th นอกเหนือจากเอกสารฉบับนี้  
 

                                                   ส ำนักงำนกำรทะเบียน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
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ก าหนดเวลาท าการ ส านกังานการทะเบียน (สนท.) อาคารจามจุรี 6 
เวลา 08.00–17.00 น. เวลารับช าระเงิน 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

 

 หากนิสิตเห็นว่าการพ้นสถานภาพนิสิตตามประกาศฉบับนี้ของตนไม่ถูกต้องตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย    ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556    และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561    และประสงค์
จะร้องทุกข์  ให้นิสิตท าค าร้องทุกข์เป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของตน แล้วยื่นต่อผู้อ านวยการส านักงานการ
ทะเบียนด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่รับทราบหรือถือว่ารับทราบประกาศนี้ และหากนิสิตยังไม่พอใจผล
การพิจารณาร้องทุกข์  หรือส านักงานการทะเบียนไม่ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 
15 วัน  นิสิตสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่รับทราบผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นก าหนดการพิจารณาแล้วแต่กรณี 



 

ภาคการศึกษาต้น  

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น                วันจันทร์ที่  10 สิงหาคม 2563 

วันสอบกลางภาคการศึกษาต้น (ถ้ามี)    วันจันทร์ที่  5 - วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 

วันปิดกิจกรรมภาคการศกึษาต้น วันอาทิตย์ที ่ 1 พฤศจิกายน 2563 

วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาต้น วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน 2563 

วันสอบปลายภาคการศกึษาต้น         วนัจันทร์ที่  30 พฤศจิกายน - วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

วันปิดเรียนภาคการศึกษาตน้                 วันพุธที่    16 ธันวาคม 2563 
 

ภาคการศึกษาปลาย  

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย             วันจันทร์ที่  18 มกราคม 2564 

วันสอบกลางภาคการศึกษาปลาย (ถ้ามี)    วันจันทร์ที่     8  - วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 

วันปิดกิจกรรมภาคการศกึษาปลาย วันอาทิตย์ที ่18 เมษายน 2564 

วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาปลาย วันศุกร์ที่   7 พฤษภาคม 2564 

วันสอบปลายภาคการศกึษาปลาย   วันจันทร์ที่  10  - วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 

วันปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย               วันอังคารที ่  25  พฤษภาคม 2564 
 

ภาคฤดูร้อน  

วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน                         วันจันทร์ที ่ 7 มิถุนายน 2564 

วันสุดท้ายของการเรียนและการสอบภาคฤดูร้อน  วันศุกร์ที่   23 กรกฎาคม 2564 

วันปิดเรียนภาคฤดูร้อน                              วันเสาร์ที่  24 กรกฎาคม 2564 

วันสุดท้ายของปกีารศึกษา             วันศุกร์ที่   6 สิงหาคม  2564



ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 
 

สัปดาห์ที่หนึง่  (จ. 10 – ศ. 14 ส.ค. 63) 

จันทร ์10 ส.ค. 63 
     -  วันเปิดเรียนภาคการศึกษาตน้  ปีการศกึษา 2563 
จันทร ์10 - ศุกร์ 14 ส.ค. 63 
     -  นิสิตยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W (จท43) และค าร้องขอลงทะเบียนเรียนโดย

มีหน่วยกิตเกินกว่าก าหนดในข้อบังคับฯ (จท46) ท่ีทะเบียนคณะ 
จันทร ์10 - พุธ 19 ส.ค. 63 
     -  นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR52 ครั้งท่ี 1 ท่ีอาจารย์ผู้สอน 
จันทร ์10 (เริ่มเวลา 00.01 น.) – ศุกร ์21 ส.ค. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันลงทะเบียนเรียน (ลงปกติ) เพิ่มรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ที่เว็บไซต์ 

www.reg.chula.ac.th  
 - นิสิตช าระค่าปรับลงทะเบียนเรียนสาย (หากมี) ที่ส านักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 (เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
จันทร ์10 – อาทิตย์ 23 ส.ค. 63 
 - นิสิตช าระค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี) หรือค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตส าหรับผู้ที่ขอลาพัก

การศึกษา / รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต ผ่าน CU NEX Mobile Application 

สัปดาห์ที่สอง  (จ. 17 – ศ. 21 ส.ค. 63) 

สัปดาห์ที่ 2 – สัปดาห์ที่ 6 (จนัทร์ 17 ส.ค. – ศกุร์ 18 ก.ย. 63) 
 - นิสิตลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
ศุกร์ 21 ส.ค. 63 
 - วันสุดท้าย ช าระค่าปรับลงทะเบียนเรียนสาย (หากมี) ที่ส านักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 (เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
     - วันสุดท้าย ท่ีทะเบียนคณะส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  ให้ส านักงานการทะเบียน 
 - วันสุดท้าย ของการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 
     - วันสุดท้าย การลงทะเบียนเรยีนสาย เพ่ิมรายวิชา และเปลีย่นตอนเรียน (ถึงเวลา 23.59 น.) 
อาทิตย์ 23 ส.ค. 63 (ช าระผ่าน CU NEX Mobile Application ถึงเวลา 23.00 น.) 
     - วันสุดท้าย ช าระค่าเล่าเรียน คา่ธรรมเนียมการศึกษา (หากมี)   
  **หากไม่ช าระค่าเล่าเรียน ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนสาย ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี)  ภายในก าหนดเวลานี้ จะถูกยกเลิกผลการ

ลงทะเบียนเรียน (CR54)  และจะถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต  ตามข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 
 - วันสุดท้าย ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตส าหรับผู้ท่ีขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต  
  **หากไม่ช าระค่ารักษาสถานภาพฯ ภายในก าหนดเวลานี้ จะถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต  ตามข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 

สัปดาห์ที่สาม  (จ. 24 – ศ. 28 ส.ค. 63) 

พุธ 26 ส.ค. 63  
 - สนท. ส่งรายงานให้ทะเบียนคณะ ดังนี้ 
  > รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 2 
  > รายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR52) ครั้งท่ี 2 
  > รายงานวันเวลาสอบซ ้าซ้อน จ าแนกตามรายวิชา (CR72) ครั้งท่ี 1 
  > รายงานวันเวลาสอบซ ้าซ้อน จ าแนกตามเลขประจ าตัวนิสิต (CR72A) ครั้งท่ี 1 



พุธ 26 - ศุกร ์28 ส.ค. 63 
     -  นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (CR54) 
  หากพบข้อผิดพลาด สามารถยื่นค าร้องท่ัวไป (จท41) เพื่อทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียน ที่ทะเบียนคณะ 
พฤหัสบดี 27 ส.ค. 63  

- สนท. ประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตในกรณีต่าง ๆ เสนออธิการบดี  
พฤหัสบดี 27 ส.ค. - ศุกร์ 4 ก.ย. 63 
     -  นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR52 ครั้งท่ี 2 ท่ีอาจารย์ผู้สอน 

สัปดาห์ที่สี่  (จ. 31 ส.ค. – ศ. 4 ก.ย. 63) 

จันทร์ 31 ส.ค. – ศุกร์ 25 ธ.ค. 63 
 - ส านักบริหารกิจการนิสิตด าเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการให้แก่นิสิตชายท่ีเกิด

ปี พ.ศ. 2543 และไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร (ติดตามจากประกาศของส านักบริหารกิจการนิสิต) 
เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป 
     -  บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 และ

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีผู้ช่วยวิจัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 (ติดตามจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือท่ี www.grad.chula.ac.th) 

สัปดาห์ที่ห้า  (จ. 7 – ศ. 11 ก.ย. 63) 

 

สัปดาห์ที่หก  (จ. 14 – ศ. 18 ก.ย. 63) 

ศุกร์ 18 ก.ย. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตลดรายวิชา  

สัปดาห์ทีเ่จ็ด  (จ. 21 – ศ. 25 ก.ย. 63) 

จันทร์ 21 - ศุกร์ 25 ก.ย. 63 
     -  นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (CR54) 
  หากพบข้อผิดพลาด สามารถยื่นค าร้องท่ัวไป (จท41) เพื่อทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียน ท่ีทะเบียนคณะ  
สัปดาห์ที่ 7 - สัปดาห์ที่ 12 (จันทร์ 21 ก.ย. - ศุกร์ 30 ต.ค. 63) 
 -  นิสิตแสดงความจ านงขอถอนรายวิชา  ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th และพิมพ์ค าร้อง จท48 

ยื่นท่ีทะเบียนคณะ  
 สัปดาห์ที่ 7 - สัปดาห์ที่ 12 (จันทร์ 21 ก.ย. – อาทิตย์ 1 พ.ย. 63) 
    -  นิสิตบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษา ส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ “ขอส าเร็จการศึกษา” 
 
 
 



พุธ 23 ก.ย. 63 
 - สนท. ส่งรายงานให้ทะเบียนคณะ ดังนี้ 
  > รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 3 
  > รายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดรายวิชา (CR53) 
  > รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน จ าแนกตามรายวิชา (CR67) 
  > แบบกรอกข้อมูลตารางสอบ (CR68) 
  > รายงานวันเวลาสอบซ ้าซ้อน จ าแนกตามรายวิชา (CR72) ครั้งท่ี 2 
  > รายงานวันเวลาสอบซ ้าซ้อน จ าแนกตามเลขประจ าตัวนิสิต (CR72A) ครั้งท่ี 2 

สัปดาห์ที่แปด  (จ. 28 ก.ย. – ศ. 2 ต.ค. 63) 

พฤหัสบดี 1 – ศุกร์ 2 ต.ค. 63 
 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

สัปดาห์ทีเ่ก้า  (จ. 5 – ศ. 9 ต.ค. 63) 

จันทร ์5 - ศุกร์ 9 ต.ค. 63 
     -  วันสอบกลางภาคการศึกษาต้น (ถ้ามี) 
ศุกร์ 9 ต.ค. 63 
     -  วันสุดท้าย ท่ีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  

สัปดาห์ที่สิบ  (จ. 12 – ศ. 16 ต.ค. 63) 

จันทร ์12 - ศุกร์ 16 ต.ค. 63 
 - ทะเบียนคณะดาวน์โหลดรหัสการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ของนิสิตระดับปริญญาตรีส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 

สัปดาห์ที่สิบเอ็ด  (จ. 19 – ศ. 23 ต.ค. 63) 

ศุกร ์23 ต.ค. 63 
 - วันปิยมหาราช 

สัปดาห์ที่สิบสอง  (จ. 26 – ศ. 30 ต.ค. 63) 

ศุกร์ 30 ต.ค. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตสามารถแสดงความจ านงขอถอนรายวิชาผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
อาทิตย์ 1 พ.ย. 63 
 -  วันปิดกิจกรรมภาคการศึกษาต้น 
อาทิตย์ 1 พ.ย. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
     - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ผ่านอินเทอร์เน็ต  
       (ถ้าท าการหลังจากนี้/ท าการไม่ครบตามขั้นตอน ต้องช าระเงินค่าปรับตามประกาศจุฬาฯ พ.ศ. 2562) 
 
 



สัปดาห์ที่สิบสาม  (จ. 2 – ศ. 6 พ.ย. 63) 

สัปดาห์ที่ 13 - สัปดาห์ที่ 14 (จันทร์ 2 - ศุกร์ 13 พ.ย. 63) 
 - นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรีพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับรหัสการลงทะเบียนเรียน  ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียน  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
จันทร์ 2 – ศุกร์ 13 พ.ย. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษา แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

รอบท่ี 1  ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th (ยกเว้นนิสิตท่ีขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563)  
จันทร์ 2 พ.ย.  - อาทิตย์ 29 พ.ย. 63 (ถึงเวลา 23.00 น.) 
 - นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ช าระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
  ผ่าน CU NEX Mobile Application (CU NEX Call center 02-008-6556) 
  **หากไม่ช าระค่าเล่าเรียนภายในก าหนดเวลานี้ จะไม่ได้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน** 

สัปดาห์ที่สิบสี่  (จ. 9 – ศ. 13 พ.ย. 63) 

จันทร ์9 พ.ย. 63 
    - นิสิตพิมพ์/สอบถามตารางสอบรายบุคคล (CR69) ได้ท่ีเว็บไซต์  www.reg.chula.ac.th 
พฤหัสบดี 12 พ.ย. 63 
 -  ทะเบียนคณะพิมพ์ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ (CR56) และเริ่มประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ (CR57) 
ศุกร์ 13 พ.ย. - อังคาร 15 ธ.ค. 63 
 - บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2 ปี 2563 (ติดตามจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือที่ www.grad.chula.ac.th) 

สัปดาห์ที่สิบห้า  (จ. 16 – ศ. 20 พ.ย. 63) 

อังคาร 17 พ.ย. 63 
     -  คณะรับ CR73 และ CR73A  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

สัปดาห์ที่สิบหก  (จ. 23 – ศ. 27 พ.ย. 63) 

พุธ 25 พ.ย. 63 
 - วันมหาธีรราชเจ้า 
ศุกร์ 27 พ.ย. 63 
     - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตทุกระดับการศึกษาลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  
  **ตามข้อบังคับฯ ข้อ 14.1 และข้อ 105 เรื่องลาพักการศึกษา 
     - วันสุดท้าย ของการเรียนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 
เสาร์ 28 – อาทิตย์ 29 พ.ย. 63 
 - นักศึกษาวิชาทหารสอบภาคทฤษฎี (ติดตามจากประกาศของส านักบริหารกิจการนิสิต) 

สัปดาห์ที่สิบเจ็ด  (จ. 30 พ.ย. – ศ. 4 ธ.ค. 63) 

จันทร์ 30 พ.ย. 63 
     -  เริ่มการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 



พฤหัสบดี 3 ธ.ค. 63 
 - นิสิตปัจจุบันทุกระดับการศึกษา ตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) รอบท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ได้ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
     -  นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (CR54) 
  หากพบข้อผิดพลาด สามารถยื่นค าร้องท่ัวไป (จท41) เพื่อทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียน ที่ทะเบียนคณะ 
เดือนธันวาคม 2563 
 - บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
  (ติดตามจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือท่ี www.grad.chula.ac.th) 

สัปดาห์ที่สิบแปด  (จ. 7 – ศ. 11 ธ.ค. 63) 

สัปดาห์ที่ 18 - สัปดาห์ที่ 20 (จันทร์ 7 - ศุกร์ 25 ธ.ค. 63) 
**ก าหนดการส าหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (เลขประจ าตัวนิสิต 63x xxxxx xx) 

ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  ด าเนินการท่ีเว็บไซต์  www.reg.chula.ac.th ** 
จันทร์ 7 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป 
     - สนท. ประกาศรายละเอียดและเอกสารส าหรับการลงทะเบียนแรกเข้า 
จันทร์ 14 ธ.ค. 63  
     - สนท. ประกาศเลขประจ าตัวนิสิตใหม่  
จันทร์ 14 – พฤหัสบดี 17 ธ.ค. 63 
 - อัพโหลดเอกสารการลงทะเบียนแรกเข้า พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล จท19 (แบบส ารวจข้อมูลนิสิตใหม่) และ จท20 

(ข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต) 
พฤหัสบดี 17 – ศุกร ์18 ธ.ค. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (ตรวจสอบผลการแสดงความจ านงฯ (CR74) วันท่ี 23 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น.) 
พฤหัสบดี 17 - อาทิตย์ 20 ธ.ค. 63 
 - ช าระค่าเล่าเรียน ผ่าน CU NEX Mobile Application (CU NEX Call center 02-008-6556) 

**หากไม่ช าระค่าเล่าเรียนภายในก าหนดเวลานี้ จะไม่ได้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน** 
จันทร์ 21 ธ.ค. 63 
     -  นิสิตใหม่ตรวจสอบผลการยื่นเอกสารการลงทะเบียนแรกเข้า  

สัปดาห์ที่สิบเก้า  (จ. 14 – ศ. 18 ธ.ค. 63) 

อังคาร 15 ธ.ค. 63 
     - วันสุดท้าย ของการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 
พุธ 16 ธ.ค. 63 
     -  วันปิดเรยีนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 
ศุกร์ 18 ธ.ค. 63 
 - วันสุดท้าย ของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ครบระยะเวลาเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  
 - วันสุดท้าย ของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2563  



สัปดาห์ที่ยี่สบิ  (จ. 21 – ศ. 25 ธ.ค. 63) 

อังคาร 22 ธ.ค. 63 
 - วันสุดท้าย ท่ีคณบดี/ผู้มีอ านาจอนุมัติเกรด 
พุธ 23 – พุธ 30 ธ.ค. 63 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - นิสิตแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ท่ีเว็บไซต์  
  www.reg.chula.ac.th (ตรวจสอบผลฯ รอบที่ 2 พุธ 13 ม.ค. 64 เวลา 12.00 น.) 
ศุกร ์25 ธ.ค. 63 
   -  ทะเบียนคณะรับรายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 1 
 - ทะเบียนคณะรับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR52) ครั้งท่ี 1  

สัปดาห์ที่ยี่สบิเอ็ด  (จ. 28 ธ.ค. 63 – ศ. 1 ม.ค. 64) 

พุธ 30 ธ.ค. 63 
 - นิส ิตเร ิ ่มร ับทราบผลการศ ึกษารายบ ุคคล (CR60) ภาคการศ ึกษาต ้น ป ีการศ ึกษา 2563 ได ้ท ี ่ เว ็บไซต์  

www.reg.chula.ac.th 

สัปดาห์ที่ยี่สบิสอง  (จ. 4 – ศ. 8 ม.ค. 64) 

เดือนมกราคม 2564 
 - ก าหนดฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (ติดตามจากประกาศของส านักบริหารกิจการนิสิต) 

******************** 
 

การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนิสิตได้ช าระค่าเล่าเรียน ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนสาย 

และหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา (กรณีที่เป็นหลกัสูตรพิเศษ) ครบถ้วนแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา 

กรณีที่นิสิตไมไ่ด้ช ำระค่ำเลำ่เรียนและหรือค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำยในก ำหนดเวลำ 

และค่ำปรบักำรลงทะเบียนเรียนสำย (หำกมี) นสิิตจะพน้สถำนภำพกำรเป็นนิสิต 

ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 16.3 ตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษา 

ในระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2551 ข้อ 137(4) และ พ.ศ. 2561 ข้อ 109(4) 

และตามประกาศจฬุาฯ เร่ือง ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 ข้อ 4 
 
 

นิสิตที่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ครบจ านวนหน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 

แต่ยังท าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์  0  หน่วยกิต 

และต้องช าระค่าเล่าเรียนเต็มจ านวน พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมพิเศษ (ถ้ามี) 



ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

สัปดาห์ที่หนึง่  (จ. 18 – ศ. 22 ม.ค. 64) 

จันทร์ 18 ม.ค. 64 
     -  วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 
จันทร ์18 - ศุกร์ 22 ม.ค. 64 
 - นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR52 ครั้งท่ี 1 ท่ีอาจารย์ผู้สอน 
     -  นิสิตยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W (จท43)  และขอลงทะเบียนเรียนโดยมี

หน่วยกิตเกินกว่าก าหนดในข้อบังคับฯ (จท46) ท่ีทะเบียนคณะ 
จันทร ์18 (เริ่มเวลา 08.00 น.) – ศุกร ์29 ม.ค. 64 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย  เพิ่ม-ลดรายวิชาและเปลี่ยนตอนเรียน  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ที่เว็บไซต์ 

www.reg.chula.ac.th  
 - นิสิตช าระค่าปรับลงทะเบียนเรียนสาย (หากมี) ที่ส านักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 (เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
จันทร ์18 – อาทิตย์ 31 ม.ค. 64  
 - นิสิตช าระค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี) หรือค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตส าหรับผู้ที่ขอลาพัก

การศึกษา / รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต ผ่าน CU NEX Mobile Application 

สัปดาห์ที่สอง  (จ. 25 – ศ. 29 ม.ค. 64) 

ศุกร์ 29 ม.ค. 64 
 - วันสุดท้าย ช าระค่าปรับลงทะเบียนเรียนสาย (หากมี) ที่ส านักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 (เวลา 8.00 – 16.00 น.) 

     - วันสุดท้าย ท่ีทะเบียนคณะส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  ให้ส านักงานการทะเบียน 

 - วันสุดท้าย ของการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 
     - วันสุดท้าย การลงทะเบียนเรยีนสาย เพ่ิมรายวิชา และเปลีย่นตอนเรียน (ถึงเวลา 23.59 น.) 
อาทิตย์ 31 ม.ค. 64 (ช าระผ่าน CU NEX Mobile Application ถึงเวลา 23.00 น.) 
     - วันสุดท้าย ช าระค่าเล่าเรียน คา่ธรรมเนียมการศึกษา (หากมี)   
  **หากไม่ช าระค่าเล่าเรียน ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนสาย ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี)  ภายในก าหนดเวลานี้ จะถูกยกเลิกผลการ

ลงทะเบียนเรียน (CR54)  และจะถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต  ตามข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 

 - วันสุดท้าย ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตส าหรับผู้ท่ีขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต  
  **หากไม่ช าระค่ารักษาสถานภาพฯ ภายในก าหนดเวลานี้ จะถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต  ตามข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 

สัปดาห์ที่สาม  (จ. 1 – ศ. 5 ก.พ. 64) 

 

ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
     -  บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  (ดูรายละเอียดการรับสมัครใน เว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th) 
จันทร์ 1 ก.พ. – จันทร์ 15 มี.ค. 64 
 - บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครผู้ช่วยทุนวิจัย (ติดตามจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือท่ี www.grad.chula.ac.th) 



พุธ 3 - ศุกร์ 5 ก.พ. 64 
     -  นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (CR54) 
  หากพบข้อผิดพลาด สามารถยื่นค าร้องท่ัวไป (จท41) เพื่อทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียน ท่ีทะเบียนคณะ  
พฤหัสบดี 4 ก.พ. 64 
 - สนท. ส่งรายงานให้ทะเบียนคณะ ดังนี้ 
  > รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 2 
  > รายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR52) ครั้งท่ี 2 
  > รายงานวันเวลาสอบซ ้าซ้อน จ าแนกตามรายวิชา (CR72) ครั้งท่ี 1 

- สนท. ประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตในกรณีต่าง ๆ เสนออธิการบดี  
พฤหัสบดี 4 – วันศุกร์ 12 ก.พ. 64 
     -  นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR52 ครั้งท่ี 2 ท่ีอาจารย์ผู้สอน 

สัปดาห์ที่สี่  (จ. 8 – ศ. 12 ก.พ. 64) 

 

สัปดาห์ที่ห้า  (จ. 15 – ศ. 19 ก.พ. 64) 

 

สัปดาห์ที่หก  (จ. 22 – ศ. 26 ก.พ. 64) 

ศุกร์ 26 ก.พ. 64 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตลดรายวิชา  

สัปดาห์ทีเ่จ็ด  (จ. 1 – ศ. 5 มี.ค. 64) 

เดือนมีนาคม 2564  
     -  นิสิตชายท าเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารไว้แล้วเมื่อเดือนกันยายน ติดต่อขอรับหนังสือรับรอง

การผ่อนผัน (ติดตามจากประกาศของส านักบริหารกิจการนิสิต) 
สัปดาห์ที่ 7 - สัปดาห์ที่ 12 (จันทร์ 1 มี.ค. - ศุกร์ 9 เม.ย. 64) 
     -  นิสิตแสดงความจ านงขอถอนรายวิชา ผ่านทางอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th และพิมพ์ค าร้อง จท48 

ยื่นท่ีทะเบียนคณะ 
สัปดาห์ที่ 7 - สัปดาห์ที่ 12 (จันทร์ 1 มี.ค. – อาทิตย์ 11 เม.ย. 64) 
     -  นิสิตบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษา  ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร  และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563  ผ่านอินเทอร์เน็ต  ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th   ภายใต้หัวข้อ 
“ขอส าเร็จการศึกษา” 

อังคาร 2 มี.ค. – พฤหัสบดี 22 เม.ย. 64 
 - บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครทุน โครงการทุนหลังปริญญาเอก 

- บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564) 
  (ติดตามจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือท่ี www.grad.chula.ac.th) 
 



พฤหัสบดี 4 มี.ค. 64 
 - สนท. ส่งรายงานให้ทะเบียนคณะ ดังนี้ 
  > รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 3 
  > รายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดรายวิชา (CR53) 
  >  รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน จ าแนกตามรายวิชา (CR67) 
  >  แบบกรอกข้อมูลตารางสอบ (CR68) 
  >  รายงานวันเวลาสอบซ ้าซ้อน จ าแนกตามรายวิชา (CR72) ครั้งท่ี 2 
  >  รายงานวันเวลาสอบซ ้าซ้อน จ าแนกตามเลขประจ าตัวนิสิต (CR72A) ครั้งท่ี 2 

สัปดาห์ที่แปด  (จ. 8 – ศ. 12 มี.ค. 64) 

จันทร์ 8 - ศุกร์ 12 มี.ค. 64 
     -  วันสอบกลางภาคการศึกษาปลาย (ถ้ามี) 

สัปดาห์ทีเ่ก้า  (จ. 15 – ศ. 19 มี.ค. 64) 

 

สัปดาห์ที่สิบ  (จ. 22 – ศ. 26 มี.ค. 64) 

 

สัปดาห์ที่สิบเอ็ด  (จ. 29 มี.ค. – ศ. 2 เม.ย. 64) 

 

สัปดาห์ที่สิบสอง  (จ. 5 – ศ. 9 เม.ย. 64) 

สัปดาห์ที่ 12 (จันทร์ 5 - ศุกร์ 9 เม.ย. 64) 
 - ทะเบียนคณะดาวน์โหลดรหัสการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาต้น      

ปีการศึกษา 2564 ส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ศุกร์ 9 เม.ย. 64  
 - วันสุดท้าย นิสิตแสดงความจ านงขอถอนรายวิชาผ่านทางอินเทอร์เน็ต (หมดเวลา 23.59 น.) 
     -  วันสุดท้าย ท่ีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
อาทิตย์ 11 เม.ย. 64 (หมดเวลา 23.59 น.) 
     - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ผ่านอินเทอร์เน็ต  
       (ถ้าท าการหลังจากนี้/ท าการไม่ครบตามขั้นตอน ต้องช าระเงินค่าปรับตามประกาศจุฬาฯ พ.ศ. 2562) 

สัปดาห์ที่สิบสาม  (จ. 12 – ศ. 16 เม.ย. 64) 

จันทร์ 12 – ศุกร์ 30 เม.ย. 64 
 - บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 
  (ติดตามจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือท่ี www.grad.chula.ac.th) 
อาทิตย์ 18 เม.ย. 64 
     -  วันปิดกิจกรรมภาคการศึกษาปลาย 



สัปดาห์ที่สิบสี่  (จ. 19 – ศ. 23 เม.ย. 64) 

อังคาร 20 เม.ย. 64 
     -  นิสิตพิมพ์/สอบถามตารางสอบรายบุคคล (CR69) ได้ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
พฤหัสบดี 22 เม.ย. 64 
 -  ทะเบียนคณะพิมพ์ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ (CR56) และเริ่มประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ (CR57) 

สัปดาห์ที่สิบห้า  (จ. 26 – ศ. 30 เม.ย. 64) 

สัปดาห์ที่ 15 - สัปดาห์ที่ 20  (พุธ 28 เม.ย. – ศุกร์ 4 มิ.ย. 64) 
 - นิสิตระดับปริญญาตรีพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรหัสการลงทะเบียนเรียน  ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียน 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์ที่สิบหก  (จ. 3 – ศ. 7 พ.ค. 64) 

ศุกร์ 7 พ.ค. 64 
    - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตทุกระดับการศึกษาลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  
  **ตามข้อบังคับฯ ข้อ 14.1 และข้อ 105 เรื่องลาพักการศึกษา 
 - วันสุดท้าย ของการเรียนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 

สัปดาห์ที่สิบเจ็ด  (จ. 10 – ศ. 14 พ.ค. 64) 

จันทร ์10 พ.ค. 64 
     -  เริ่มการสอบประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 

สัปดาห์ที่สิบแปด  (จ. 17 – ศ. 21 พ.ค. 64) 

จันทร ์17 – พุธ 19 พ.ค. 64 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษาแสดงความจ านงขอจะลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th (ยกเว้นนิสิตท่ีขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563)   
จันทร์ 17 – พุธ 26 พ.ค. 64  
 - นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ช าระค่าเล่าเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
  ผ่าน CU NEX Mobile Application (CU NEX Call center 02-008-6556) 
  **หากไม่ช าระค่าเล่าเรียนภายในก าหนดเวลานี้ จะไม่ได้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน** 
ศุกร์ 21 พ.ค. 64 
     -  คณะรับ CR73 และ CR73A  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563 

สัปดาห์ที่สิบเก้า  (จ. 24 – ศ. 28 พ.ค. 64) 

จันทร์ 24 พ.ค. 64 
 - วันสุดท้าย ของการสอบประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
อังคาร 25 พ.ค. 64 
     -  วันปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 
 



สัปดาห์ที่ยี่สบิ  (จ. 31 พ.ค. – ศ. 4 มิ.ย. 64) 

จันทร์ 31 - พุธ 2 มิ.ย. 64 
 - อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและทักท้วงผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) นิสิตระดับปริญญาตรี 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
 - นิสิตตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

ได้ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
จันทร์ 31 พ.ค. - ศุกร์ 4 มิ.ย. 64 
     -  นิสิตยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W (จท43) และขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิต 

เกินกว่าก าหนดในข้อบังคับฯ (จท46) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ท่ีทะเบียนคณะ 
พุธ 2 มิ.ย. 64 
 - วันสุดท้าย ท่ีคณบดี/ผู้มีอ านาจอนุมัติเกรด 
ศุกร์ 4 มิ.ย. 64 
 - สนท. ส่งรายงานให้ทะเบียนคณะ ดังนี้ 
  > รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 1 
  > รายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR52) ครั้งท่ี 1 
     -  นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (CR54) 

หากพบข้อผิดพลาด สามารถยื่นค าร้องท่ัวไป (จท41) เพื่อทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียน ที่ทะเบียนคณะ  
 

******************** 
 

นิสิตที่ได้ช าระค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา (กรณีเป็นหลักสูตรพิเศษ) 
ไว้ก่อนเปิดภาคเรียน และประสงค์จะขอลาออกหรือลาพักการศึกษา 

นิสิตต้องยื่นค าร้องขอลาออกหรือลาพักการศึกษาที่คณะ 
ก่อนวันเปิดภาคเรียนน้ัน ๆ ตามที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา 

เมื่อการลาออกหรือลาพักการศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นิสิตสังกัดแล้ว 
จึงจะมีสิทธิขอรับเงินค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนได้ 
ตามประกาศจุฬาฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 

 

 
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแล้ว และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ต้องบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
ภายใต้หัวข้อ “ขอส าเร็จการศึกษา” 

หากท าการหลังก าหนดเวลา / ท าการไม่ครบตามขั้นตอน 
ต้องช าระค่าปรับตามประกาศจุฬาฯ 



ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
 

สัปดาห์ที่หนึง่  (จ. 7 – ศ. 11 มิ.ย. 64) 

จันทร์ 7 มิ.ย. 64 
     -  วันเปดิเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
 - นิสิตเริ่มรับทราบผลการศึกษารายบุคคล (CR60) ภาคการศึกษาปลาย ได้ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
จันทร์ 7 - ศุกร์ 11 มิ.ย. 64 
 -  นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อนิสิตทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR52 ครั้งท่ี 1 ท่ีอาจารย์ผู้สอน 
 - นิสิตช าระค่าปรับลงทะเบียนเรียนสาย (หากมี) ที่ส านักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 (เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 - นิสิตช าระค่าเล่าเรียน (หากมี) ผ่าน CU NEX Mobile Application (ถึงเวลา 23.00 น.) 
จันทร์ 7 (เริ่มเวลา 08.00 น.) – ศุกร์ 11 มิ.ย. 64 (ถึงเวลา 23.59 น.) 
 - นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพ่ิม-ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน โดยท ารายการท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 

สัปดาห์ที่สอง  (จ. 14 – ศ. 18 มิ.ย. 64) 

จันทร์ 14 - ศุกร์ 18 มิ.ย. 64 
     -  นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (CR54) 
  หากพบข้อผิดพลาด สามารถยื่นค าร้องท่ัวไป (จท41) เพื่อทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียน ที่ทะเบียนคณะ  
พุธ 16 มิ.ย. 64 
     -  ทะเบียนคณะรับรายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 2 
 - ทะเบียนคณะรับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR52) ครั้งท่ี 2 
พฤหัสบดี 17 - ศุกร์ 18 มิ.ย. 64 
 - นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อนิสิตทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR52 ครั้งท่ี 2 ท่ีอาจารย์ผู้สอน 
ศกุร์ 18 มิ.ย. 64 
    - วันสุดท้าย ของการลดรายวิชา (หมดเวลา 23.59 น.) 

 - วันสุดท้าย ท่ีทะเบียนคณะส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  ให้ส านักงานการทะเบียน 

สัปดาห์ที่สาม  (จ. 21 – ศ. 25 มิ.ย. 64) 

สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมิถุนายน 2564 
 - เปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินทุนเพื่อการศึกษา / สัมภาษณ์นิสิตใหม่ท่ีขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  ท่ีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ (ติดตามจากประกาศของส านักบริหารกิจการนิสิต) 
สัปดาห์ที่ 3 - สัปดาห์ที่ 4 (จันทร์ 21 มิ.ย. – ศุกร์ 2 ก.ค. 64) 
     -  นิสิตแสดงความจ านงขอถอนรายวิชา  ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th  และพิมพ์ค าร้อง จท48 

ยื่นท่ีทะเบียนคณะ 
สัปดาห์ที่ 3 - สัปดาห์ที่ 4 (จันทร์ 21 มิ.ย. – อาทิตย์ 4 ก.ค. 64) 
     -  นิสิตบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  ผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th  ภายใต้หัวข้อ “ขอส าเร็จการศึกษา” 



พุธ 23 มิ.ย. 64 
   -  ทะเบียนคณะรับรายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 3 
 - ทะเบียนคณะรับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดรายวิชา (CR53) 
พุธ 23 มิ.ย. – ศุกร์ 2 ก.ค. 64 (ถึงเวลา 23.59 น.) 

 - นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษาแสดงความจ านงขอจะลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 
2564 รอบที่ 1 ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th (ยกเว้นนิสิตท่ีขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลายหรือภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563)  

 พุธ 23 มิ.ย. – อาทิตย์ 25 ก.ค. 64  
 - นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ช าระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  ผ่าน CU NEX Mobile Application (CU NEX Call center 02-008-6556) 
  **หากไม่ช าระค่าเล่าเรียนภายในก าหนดเวลานี้ จะไม่ได้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน** 

สัปดาห์ที่สี่  (จ. 28 มิ.ย. – ศ. 2 ก.ค. 64) 

ศุกร์ 2 ก.ค. 64 
 - วันสุดท้าย ท่ีส านักบริหารวิชาการ ส่งข้อมูลการเปิด/ปิด/เปลี่ยนแปลงทะเบียนรายวิชา  เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน

ส าหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
 - วันสุดท้าย นิสิตแสดงความจ านงขอถอนรายวิชาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หมดเวลา 23.59 น 
อาทิตย์ 4 ก.ค. 64 (หมดเวลา 23.59 น.) 
     - วันสุดท้าย ท่ีนิสิตบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ผ่านอินเทอร์เน็ต 
       (ถ้าท าการหลังจากนี้/ท าการไม่ครบตามขั้นตอน ต้องช าระเงินค่าปรับตามประกาศจุฬาฯ พ.ศ. 2562) 

สัปดาห์ที่ห้า  (จ. 5 – ศ. 9 ก.ค. 64) 

อังคาร 6 ก.ค. 64 
     -  คณะรับ CR73 และ CR73A  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564 
พุธ 7 ก.ค. 64 
 -  ทะเบียนคณะพิมพ์ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ (CR56) และเริ่มประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ (CR57) 

สัปดาห์ที่หก  (จ. 12 – ศ. 16 ก.ค. 64) 

 

สัปดาห์ทีเ่จ็ด  (จ. 19 – ศ. 23 ก.ค. 64) 

ศุกร์ 23 ก.ค. 64 
     -  วันสุดท้าย ของการเรียนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  
 -  วันสุดท้าย ของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 -  วันสุดท้าย ของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา ในภาค

การศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
เสาร์ 24 ก.ค. 64 

    -  วันปิดเรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563 



สัปดาห์ที่แปด  (จ. 26 – ศ. 30 ก.ค. 64) 

พุธ 28 ก.ค. 64 (เริ่มเวลา 12.00 น.) 
 - นิสิตปัจจุบันตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน  (CR74) ภาคการศึกษาต้น ปี

การศึกษา 2564 รอบท่ี 1  ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
พุธ 28 - ศุกร ์30 ก.ค. 64   

 - อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและทักท้วงผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) นิสิตระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

พฤหัสบดี 29 ก.ค. 64 
     - วันสุดท้าย คณบดี/ผู้มีอ านาจอนุมัติเกรด 
ศุกร ์30 ก.ค. 64 
 - สนท. ส่งรายงานให้ทะเบียนคณะ ดังนี้ 
  > รายงานจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR51) ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  > รายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (CR52) ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์ทีเ่ก้า  (จ. 2 – ศ. 6 ส.ค. 64) 

จันทร์ 2 ส.ค. 64 
 - นิสิตเริ่มรับทราบผลการศึกษารายบุคคล (CR60) ภาคฤดูร้อน ได้ท่ีเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th 
ศุกร์ 6 ส.ค. 64 
 - วันสุดท้าย ที่คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563 ซึ่งมีสิทธิ์ขึ ้นรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

******************** 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แจ้งเลื่อนก าหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2021 จากเดิมวันที่ 10-19 มกราคม 2564 

ก าหนดใหม่เป็นวันที่ 8-17 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
**ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามประกาศจากส านักบริหารกิจการนิสิต** 

  



 

เอกสารงานทะเบียนนิสิต 
 

ส าหรับระดับ 
ปริญญาตรี 

ส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หมายถึง 

จท5 จท5 ค าร้องขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัด 

จท9 จท9 ใบเสร็จรับเงิน 

จท20 จท20บ ระเบียนประวัตินิสิต 

จท21 จท21 บัตรประจ าตัวนิสิต 

จท23 จท23 หนังสือรับรองความเป็นนิสิต (ไทย) 

จท24 - หนังสือรับรองความประพฤติ (ไทย) 

จท25 จท25 ใบประมวลผลการศึกษา (ไทย) 

จท26 จท26 หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ไทย) 

จท27 จท27 หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา (ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) (ไทย) 

จท28 จท28 ใบแทนปริญญาบัตร 

จท31 จท31 ค าร้องขอลาออก 

- จท32 ค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 

จท33 จท33 ค าร้องขอแก้ไขประวัตินิสิต 

จท34 จท34บ ค าร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต 

จท38 จท38 ใบแจ้งจ านวนนิสิตเข้าสอบรายวิชาที่จัดสอบ โดยคณะกรรมการสอบของคณะ 

จท38/1 จท38/1 ใบแจ้งจ านวนนิสิตเข้าสอบรายวิชาที่จัดสอบ โดยประกาศเพ่ิมเติมของคณะ (TDF) 

จท39 จท39 แบบแจ้งผลการโอนหน่วยกิตรายวิชาต่างสถาบันการศึกษา 

จท41 จท41 ค าร้องทั่วไป 

จท42 จท42 ค าร้องขอใบรับรอง (ส าหรับขอ จท23 CR23 จท24  CR24 จท25 CR25) 

จท42/1 จท42/1 ค าร้องขอใบรับรอง  (ส าหรับขอ  จท26  CR26 จท27  CR27  จท28  CR29  CR30) 

จท42/2 จท42/2 แบบขอรับบริการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ 

จท43 จท43 ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W 

จท44 จท44 ค าร้องขอลาป่วย 

จท45 จท45 ค าร้องขอรับเงินคืน 

จท46 จท46 ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่าก าหนดในข้อบังคับฯ 

จท47 จท47 ค าร้องขอเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล 

จท48 จท48 ค าร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังก าหนด 

จท49 จท49 ค าร้องขอลาพักการศึกษา 

จท50 จท50 ค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต 

จท90 จท90 ปฏิทินการศึกษา 

จท94 จท94 ก าหนดการลงทะเบียนแรกเข้า 

จท99 จท99 คู่มือนิสิตเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต 

จท100 - แบบกรอกข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาฯ 

 



 

เอกสารงานทะเบียนนิสิต 
 

ส าหรับระดับ 
ปริญญาตรี 

ส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หมายถึง 

CR23 CR23  หนังสือรับรองความเป็นนิสิต (อังกฤษ) 

CR24 -  หนังสือรับรองความประพฤติ (อังกฤษ) 

CR25 CR25  ใบประมวลผลการศึกษา (อังกฤษ) 

CR26 CR26  หนังสือรับรองคุณวุฒิ (อังกฤษ) 

CR27 CR27  หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา (ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) (อังกฤษ) 

CR29 CR29  ใบแปลปริญญาบัตร (อังกฤษ) 

CR30 CR30  หนังสือรับรองตัวสะกดชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) 

CR31 CR31  ค าร้องขอลาออก 

- CR32  ค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 

CR33 CR33  ค าร้องขอแก้ไขประวัตินิสิต 

CR34 CR34  ค าร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต 

CR51 CR51  รายงานจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

CR52 CR52  รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

CR53 CR53  รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดรายวิชา 

CR54 CR54  ผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล 

CR56 CR56  ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ 

- CR57  ใบประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

CR58 CR58  ใบแจ้งผลการศึกษารายวิชา 

CR59 CR59  รายงานผลการศึกษารายวิชา 

CR60 CR60  รายงานผลการศึกษารายบุคคล (GRADE REPORT) 

CR61 CR61  รายชื่อผู้ที่จะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 

CR62 CR62  รายชื่อนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 

CR63 CR63  รายงานจ าแนกเกรดรายวิชา 

CR64 CR64  รายชื่อนิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ M I X  

CR65 CR65  รายงานประวัติผลการศึกษา 

CR67 CR67  รายงานจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน จ าแนกตามรายวิชา 

CR68A CR68A  รายงานการจัดตารางสอบ 

CR69 CR69  ตารางสอบรายบุคคล 

CR72 CR72  รายงานวันเวลาสอบซ้ าซ้อน จ าแนกตามรายวิชา 

CR72A CR72A  รายงานวันเวลาสอบซ้ าซ้อน จ าแนกตามเลขประจ าตัวนิสิต 

CR73 CR73  รายงานจ านวนนิสิตที่แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน จ าแนกตามรายวิชา 

CR73A CR73A  รายงานจ านวนนิสิตที่แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรยีน จ าแนกตามคณะที่นิสิตสังกัด 

CR74 CR74  ผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน 

 



 



 
 

 


