
บนัทึกส ำรวจภำควิชำ 

 
ก ำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 

       ประจ ำภำคกำรศึกษำต้น  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

ก ำหนดกำรรับสมัครภำคกำรศึกษำต้น  ปีกำรศึกษำ  2562 

วันที่  1 กุมภำพันธ์  2562  -  วันที่  31  พฤษภำคม  2562                
รอบที่ 1  วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562  - วันที่  31 มีนาคม 2562 
รอบที่ 2  วันที่  8 เมษายน 2562  - วันที่  10 พฤษภาคม 2562 
รอบที่ 3  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  - วันที่  31 พฤษภาคม 2562 
**(วันที่ 31 พฤษภำคม 2562 เป็นวันสุดท้ำย ของกำรสมัคร 
ภำคกำรศึกษำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562) ** วันสุดท้ำยระบบ
กำรสมัครปิดเวลำ 15.00 น.**       

 
ก ำหนดกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ช ำระเงินต้องไม่เกินวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร 

ของแต่ละสำขำวิชำ 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบ ดูข้อมูลได้ที่   
http://www.grad.chula.ac.th   (เมนู : กำรเข้ำศึกษำ  
เลือกขั้นตอนกำรสมัครดจูำกสถำนะกำรสมัคร) 

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ  ของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
จากเว็บไซต์  http://www.grad.chula.ac.th   
(หำกหลักสูตรไม่แนบไฟล์ในระบบจะไม่มีข้อมูลประชำสัมพันธ์
ให้ผู้สมัครทรำบ) 

ก ำหนดวันทดสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์  
(ระบไุว้ในรำยละเอียดสำขำวิชำที่เปดิรับสมัคร) 

     บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับปรุงสถานะการสมัครหลังจากไดัรับ
ค่าธรรมเนียมการสมัครในวันถัดไป 
      หลักสูตรสามารถพิมพ์ใบสมัครและหลักฐานการสมัครจาก
ระบบได้ทันที (ไม่มีการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์) 

วันสุดท้ำยของกำรส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
(หำกไม่มีคะแนนภำษำอังกฤษไม่รับเข้ำศึกษำ) 

ส่งภำยในวันที่   10 มิถุนำยน 2562 จึงจะสำมำรถประกำศ              
เลขประจ ำตัวนิสิตใหม่ได้ตำมก ำหนดของส ำนักงำนกำรทะเบียน 
(ผู้สมัครที่สอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องเขียนค าร้องเลือก
สาขาวิชา ที่  one stop serviceชั้น M1 อาคารจามจุรี10 
บัณฑิตวิทยาลัย ภำยในวันที่  28 มิถุนำยน 2562 จึงจะมีเลข
ประจ าตัวใหม่ทันตามก าหนด)**** 

ประกาศเลขประจ าตัวนสิิตใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต                 
ที่เว็บไซต์  http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ
สอบถามข้อมูล 

 ประมาณ กรกฎาคม 2562  

ดาวนโ์หลดเอกสารลงทะเบียนได้ที่ http://www.reg.chula.ac.th 
ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  หรือติดตามจากเว็บไซต์  
http://www.reg.chula.ac.th    

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

ประมาณ กรกฎาคม 2562 

วันเปิดภำคเรียน               13 สิงหาคม  2562 

หมำยเหตุ  หากหลักสูตรจ าเป็นต้องรับนิสิตเพิ่มเติมหลังจากก าหนดวันปิดแล้ว (ต้องด าเนินการภายใน 31 กรกฎาคม 2562)  
ทางเว็บไซต์  http://www.grad.chula.ac.th    (เมนู : การเข้าศึกษา  เลือก ระบบรบัสมัครเข้าศึกษา ส าหรับเจา้หน้าที่  
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บนัทึกส ำรวจภำควิชำ 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 
       ประจ ำภำคกำรศึกษำปลำย  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

ก ำหนดกำรรับสมัครภำคกำรศึกษำปลำย  ปีกำรศึกษำ  2561 

วันที่  2  กันยำยน  2562  -  วันที่  15  พฤศจิกำยน  2562         
**(วันที่ 15  พฤศจิกำยน  2562 เป็นวันสุดท้ำย ของกำรสมัคร 
ภำคกำรศึกษำภำคปลำย) ** วันสุดท้ำยระบบกำรสมัคร     
ปิดเวลำ 15.00 น.**        

 
ก ำหนดกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ช ำระเงินต้องไม่เกินวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร 

ของแต่ละสำขำวิชำ 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบ ดูข้อมูลได้ที่   
http://www.grad.chula.ac.th   (เมนู : กำรเข้ำศึกษำ  
เลือกขั้นตอนกำรสมัครดจูำกสถำนะกำรสมัคร) 

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ  ของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
จากเว็บไซต์  http://www.grad.chula.ac.th   
(หำกหลักสูตรไม่แนบไฟล์ในระบบจะไม่มีข้อมูลประชำสัมพันธ์
ให้ผู้สมัครทรำบ) 

ก ำหนดวันทดสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์  
(ระบไุว้ในรำยละเอียดสำขำวิชำที่เปดิรับสมัคร) 

     บัณฑิตวิทยาลยัจะปรับปรุงสถานะการสมัครหลังจากไดัรับ
ค่าธรรมเนียมการสมัครในวันถดัไป 
      หลักสูตรสามารถพิมพ์ใบสมัครและหลักฐานการสมัครจาก
ระบบได้ทันที (ไม่มีการส่งใบสมคัรทางไปรณีย์) 

วันสุดท้ำยของกำรส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
(หำกไม่มีคะแนนภำษำอังกฤษไม่รับเข้ำศึกษำ) 

ส่งภำยในวันที่  25 พฤศจิกำยน 2562 จึงจะสำมำรถประกำศ              
เลขประจ ำตัวนิสิตใหม่ได้ตำมก ำหนดของส ำนักงำนกำร
ทะเบียน 
(ผู้สมัครที่สอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมาเขียนค าร้อง
เลือกสาขาวิชา ที่ one stop serviceชั้น M1 อาคารจามจุรี10 
บัณฑิตวิทยาลัย ภำยในวันที่  29 พฤศจิกำยน 2561 จึงจะมี
เลขประจ าตัวใหม่ทันตามก าหนด)**** 

ประกาศเลขประจ าตัวนสิิตใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต                 
ที่เว็บไซต์  http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ
สอบถามข้อมูล 

ประมาณ ธนัวาคม 2562 

ดาวนโ์หลดเอกสารลงทะเบียนได้ที่ http://www.reg.chula.ac.th 
ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  หรือติดตามจากเว็บไซต์  
http://www.reg.chula.ac.th    

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

ประมาณ ธนัวาคม 2562 

วันเปิดภำคเรียน               6    มกราคม  2563 

หมำยเหตุ  หมำยเหตุ  หากหลักสูตรจ าเป็นต้องรับนิสิตเพิ่มเติมหลังจากก าหนดวันปิดแล้ว (ต้องด าเนินการภายใน 27 ธันวาคม 2562)  
 ทางเว็บไซต์  http://www.grad.chula.ac.th    (เมนู : การเข้าศึกษา  เลือก ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที่)  
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