
 

ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับนิสิตใหม่ 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

ภำคกำรศึกษำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2559 (ทวิภำค) 
วันที่ 13 ธันวำคม 2559 
เวลำ 17.30 - 18.30 น. 

 นิสิตใหม่ทุกคนรับเอกสำรลงทะเบียนแรกเข้ำและแนะน ำกำรลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง 606 
ชั้น 6 อำคำรอนุสรณ์ 50 ปี 

วันที่ 13 -14 ธันวำคม 2559  นิสิตใหม่บันทึกข้อมลูระเบียนประวัตินิสิตและข้อมลูแบบส ำรวจขอ้มูลนสิิตใหม่  
       ที่เว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th 

วันที่ 13 ธันวำคม 
เวลำ 8.00 น. 

 
 
 

 นิสิตใหม่ทุกคนแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบยีนเรียนภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2559  
      ที่เว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th  
      ในหัวข้อเข้าสู่ระบบ รายการลงทะเบียนเรียน/ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค ำเตือน  นิสิตสำมำรถยืนยันขอลงทะเบียนไดค้นละหนึ่งครั้งเท่ำนั้น เมื่อยนืยันแล้ว จะไมส่ำมำรถ  
               แก้ไขข้อมูลใดๆได้ จนกว่ำจะเปิดภำคกำรศึกษำในช่วงเวลำที่เปิดใหด้ ำเนินกำร 

วันที่ 14 ธันวำคม 2559 
เวลำ 09.00 - 15.00 น. 

 นิสิตใหม่ลงทะเบียนแรกเข้ำ ณ  ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 3    
        ดูรายละเอยีดของเอกสารที่ต้องใช้ในสนท.2บ     

       ที่เว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th  (ก าหนดการส าหรับผูผ้่านการคัดเลือกเข้า) 
 

วันที่  19 – 23 ธันวำคม 2559 
 
 

วันที่  19 – 25 ธันวำคม 2559 
 

นิสิตทุกคนท่ีแสดงความจ านงขอลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2559 
 ตรวจสอบและรับทรำบผลกำรแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียน ได้ที่เว็บไซต ์

            https://www.reg.chula.ac.th   ในหัวข้อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  รายการผลการแสดง 
            ความจ านงฯ (CR74& CR8)  

 ช ำระค่ำเล่ำเรียน ผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)ทุกสำขำทั่วประเทศ  (นิสิต
สำมำรถติดตำมรำยละเอียดของกำรช ำระค่ำเล่ำเรียนไดจ้ำก  www.reg.chula.ac.th หัวข้อ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กรณีมีปญัหำเกี่ยวกับกำรช ำระคำ่เลำ่เรยีนนิสิตสำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดได้ทีส่ ำนักงำนกำรทะเบียน  โทร 0-2218-0022และ 0-2218-0004-5) 

                    นิสิตรหัส  59       ช ำระเงินค่ำเล่ำเรียนจ ำนวน 23,000 บำท 
วันที่ 19 – 25 ธันวำคม  2559  ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  นิสิตพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา  ได้ที่ URL 

http://payment.acc.chula.ac.th/fee/student และน าไปติดต่อช าระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน ทุกสาขา (ให้นิสิตเก็บหลักฐานการช าระเงินส่วน
ของนิสิตไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและขอรับใบเสร็จเมื่อเปิดภาคการศึกษา หากพ้น
ก าหนดนิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับที่หลักสูตรด้วยตนเองเท่านั้น)    

                   นิสิตรหัส  59  ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  50,000  บำท 
วันพุธที่ 4 ม.ค.  2560  เปิดเรียนภำคกำรศึกษำปลำย   ปีกำรศึกษำ 2559 

วันที่ 4 ม.ค. 2560 
เวลำ 8.00 น. 

ถึงวันที่ 13 ม.ค. 2560 
(ช ำระเงินเสร็จสิ้นภำยใน 15.00น.) 

 ลงทะเบียนสำย เพ่ิม - ลดรำยวิชำ และเปลี่ยนตอนเรียนทำงอินเทอร์เน็ต ที่ 
https://www.reg.chula.ac.th (ติดตำมค ำแนะน ำในหัวข้อคู่มือกำรลงทะเบียนเรียน) 

         * นิสิตขอตรวจสอบรายวชิาทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน CR 52 ครั้งท่ี 1-2 ที่อาจารย์ผูส้อน 
    (ก ำหนดเวลำช ำระค่ำเล่ำเรยีนสำยที่ฝ่ำยกำรเงิน สบง. ในวันท ำกำร เวลำ 8.30-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.) 

หมายเหต ุ : 1.  นิสิตต้องตรวจสอบก าหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าจากเวบ็ไซตส์ านักทะเบียนฯ เป็น
             หลกั ท่ี https://www.reg.chula.ac.th  (ทุกภาคการศึกษา) เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนใน
             รายละเอียดต่างๆ  
        2. นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทนัทีทุกครัง้หลงัจากท่ีลงทะเบียนเรียน สาย เพ่ิม  ลด 
                         และเปล่ียนตอนเรียน เพราะผลการลงทะเบียนเรียนจะไม่สามารถแก้ไขได้หากพ้นก าหนดแล้ว 
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คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2559 

ตำรำงเรียน IT - EXEC รุ่น  25 
(เปิดเรียนวันพุธที่ 4 มกรำคม 2560 – วันอังคำรที่ 23 พฤษภำคม 2560)  

 
วัน  เวลำ วิชำ ตอนเรยีน อำจำรย์ผู้สอน ห้องเรียน 

จันทร ์
18.00 – 21.00 

 

2603614  INFO SYS DEV 

 
06 รศ.ดร.อัษฏาพร  ทรัพย์สมบูรณ์ 

อ.ดร.พงษ์สิน  ภูแสนค า 
 

208/8 

อังคาร 
18.00 – 21.00 

 

2603615 ORG DATA MGT 
 

06 อ.ดร.วัชรา  จันทาทบั 
 

208/8 

พุธ 
18.00 - 21.00 

2603632 STAT ANAL FOR BUS  
 

06 อ.ดร.อัครินทร์  ไพบูลย์พานชิ 
 

208/8 

พฤหัสบดี 
18.00 – 21.00 

2602614  ORG MGT DGTL AGE 
 

06 
 
 

รศ.ดร.พัชสิรี  ชมภูค า 208/8 

 
 

 ช ำระค่ำเล่ำเรียนสำย  เสียค่ำปรับตำมประกำศจุฬำฯ www.reg.chula.ac.th   
(หัวข้อค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ) 

 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสำย  
ค่ำปรับกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสำย  

          - ช ำระเงินภำยในสัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำ      1,000 บำท 
         -  ช ำระเงินภำยหลังสัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำ                      2,000 บำท 
 

 
 
 
 
 

http://www.reg.chula.ac.th/

