
 
4 มฉก.30  คูมือการลงทะเบียนเรียน  ปการศึกษา 2565 

HHUUAACCHHIIEEWW    CCHHAALLEERRMMPPRRAAKKIIEETT    UUNNIIVVEERRSSIITTYY 
 

 

ปฏิทินการศึปฏิทินการศึกษา  ประจาํปการศึกษา  กษา  ประจาํปการศึกษา  25256655  
 

ระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ภาคการศึกษาที่  1 
  

วันจันทรที่ 20 มิถุนายน - วันศุกรที่ 8 กรกฎาคม  2565.......….... นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา  

วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม – วันจนัทรที่ 1 สิงหาคม 2565............ วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต 

วันจันทรที่ 18 – วันศุกรที่ 22  กรกฎาคม  2565....................... วันขึ้นทะเบยีนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม 
วันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2565......................................................... วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2564 

ผานอินเทอรเน็ต  (http://reg.hcu.ac.th) 
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565....................................................... วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน 
วันพุธที ่3 - วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2565................................ วันประกาศผลการลงทะเบยีนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน

ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด 
วันเสารที่ 6 สิงหาคม 2565....................................................... วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม 
วันเสารที่ 13 สิงหาคม 2565...................................................... วันเปดภาคเรียน/วันลงทะเบียนลาชา/วันเพิม่/ถอน/เปล่ียนกลุม 

โดยเสียคาธรรมเนียม และไดรับคาหนวยกิตคืนคร่ึงหน่ึง 
วันจันทรที่ 22 สิงหาคม- วันศุกรที่ 2 กันยายน  2565.................
 

วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมม ี
การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา 

วันศุกรที่ 2 กันยายน  2565...................................................... วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา 

วันจันทรที่ 5 กันยายน 2565..................................................... วันจําหนายชื่อนักศึกษาทีม่ิไดลงทะเบียน 

วันจันทรที่ 5 -  วันศุกรที่ 9  กันยายน 2565.............................. วันแจงขอสําเร็จการศึกษา 

วันจันทรที่ 5  กันยายน - วันศุกรที่ 14  ตุลาคม 2565.................
 

วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก
สัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน 2565.............................................. วันไหวครู 

วันเสารที่ 1 – วันอาทิตยที่ 2  ตุลาคม  2565.......................... วันสอบกลางภาค 

วันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565............................................ วันสุดทายการเรียนการสอน 

วันเสารที่ 10 - วันอาทิตยที่ 11 ธันวาคม 2565....................... วันสอบปลายภาค 

วันจันทรที่ 12 ธันวาคม 2565................................................... วันปดภาคเรียน 

วันอังคารที่  13  ธันวาคม  2565.............................................. วันสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
วันอังคารที่  20 ธันวาคม 2565.................................................. วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2565 
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ปฏิทินการศึปฏิทินการศึกษา  ประจาํปการศึกษา  กษา  ประจาํปการศึกษา  25256655  
 

ระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ภาคการศึกษาที่  2 
    วันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน  - วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565.... นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา  

วันพฤหัสบดีที่ 8 – วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565.................. วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต 

วันอังคารที่ 13 – วันศุกรที่ 16  พฤศจิกายน 2565........................ วันขึ้นทะเบยีน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม 

วันพุธที่  21  ธันวาคม 2565........................................................ วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2565 
ผานอินเทอรเน็ต  (http://reg.hcu.ac.th) 

วันศุกรที่ 23  ธันวาคม 2565....................................................... วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน 
วันเสารที่ 24  - วันพุธที่ 28  ธันวาคม 2565.............................. วันประกาศผลการลงทะเบยีนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน

ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด 
วันเสารที่ 7 มกราคม 2566....................................................... วันเปดภาคเรียน วันลงทะเบียนลาชา/เพิ่ม/ถอน/เปล่ียนกลุม โดย

เสียคาธรรมเนียม และไดรับคาหนวยกิตคืนคร่ึงหน่ึง 
วันจันทรที่ 16  - วันศุกรที่ 27  มกราคม  2566.......................... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมม ี

การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา 
วันศุกรที่  27  มกราคม 2566................................................... วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา 
วันจันทรที่ 30 มกราคม 2566.................................................... วันจําหนายชื่อนักศึกษาทีม่ิไดลงทะเบียน 

วันจันทรที่ 30 มกราคม  – วันศกุรที่  10 มีนาคม 2566..............

 

วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน  
และบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา 

วันจันทรที่ 20 – วันศุกรที่  24  กุมภาพันธ 2566........................ วันแจงขอสําเร็จการศึกษา 

วันเสารที่ 25 – วันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ  2566.................. วันสอบกลางภาค 

วันอาทิตยที่ 30 เมษายน 2566................................................. วันสุดทายการเรียนการสอน 

วันเสารที่ 6  - วันอาทิตยที่ 7 พฤษภาคม 2566....................... วันสอบปลายภาค 

วันจันทรที่ 8 พฤษภาคม 2566................................................... วันปดภาคเรียน 

วันจันทรที่  15  พฤษภาคม 2566............................................. วันสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2566.................................................. วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2565 
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ปฏิทินการศึปฏิทินการศึกษา  ประจาํปการศึกษา  กษา  ประจาํปการศึกษา  25256655  
 

ระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ภาคฤดูรอน 
  

วันจันทรที่ 8 - วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2566............................. นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา  

วันอังคารที่ 16  - วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566...................... วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต 

วันเสารที่ 20  พฤษภาคม  2566................................................. วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2565 
ผานอินเทอรเน็ต  (http://reg.hcu.ac.th) 

วันจันทรที่ 22 – วันศุกรที่ 26  พฤษภาคม 2566....................... วันขึ้นทะเบยีน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม 

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566...................................................... วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน 
วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2566............... วันประกาศผลการลงทะเบยีนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน

ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด 
วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2566.................................................. วันเปดภาคเรียน และลงทะเบียนลาชาวันเพิ่ม/ถอน/เปล่ียนกลุม 

โดยเสียคาธรรมเนียมและไดรับคาหนวยกิตคืนคร่ึงหน่ึง 
วันจันทรที่ 12 - วันศุกรที่ 16 มถิุนายน 2566............................. วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมม ี

การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา 
วันจันทรที่ 12  – วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2566.......................... วันแจงขอสําเร็จการศึกษา 

วันจันทรที่ 19 – วันศุกรที่  23 มิถุนายน 2566.......................... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน  
และบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา 

วันอาทิตยที่ 16 กรกฎาคม 2566............................................... วันสุดทายการเรียนการสอน 

วันเสารที่  22 - วันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2566.................... วันสอบปลายภาค 

วันจันทรที่  24  กรกฎาคม 2566................................................ วันปดภาคเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 27  กรกฎาคม  2566......................................... วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565 

  

  
  
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 




