
 
ก ำหนดกำรรบัสมคัรสอบคดัเลือกนิสิตเข้ำศึกษำในระดบับณัฑิตศึกษำ 

       ประจ ำภำคกำรศึกษำต้น  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

๑. ภำคกำรศึกษำต้น  ปีกำรศกึษำ  ๒๕๖๕ 
   

วันท่ี   ๑ กุมภำพันธ์   ๒๕๖๕ -  วันท่ี   ๒๐  พฤษภำคม  
๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑  วนัที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  - วันที่ ๓๑ 
มนีาคม ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒  วันที่   ๑ เมษายน ๒๕๖๕  - วันที่   ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  วนัท่ี ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ เป็นวนัสุดท้ำยของ           
กำรสมคัรภำคกำรศึกษำภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕                 
**วนัสุดท้ำยระบบกำรสมคัรปิดเวลำ ๑๕.๐๐ น.**    
  สมคัรท่ี www.grad.chula.ac.th : เมนูสมคัรเรยีน>  
ระบบรบัสมคัรเขา้ศกึษา 

๒. ก ำหนดกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร  หลกัสูตรปกติ ตาม QR CODE ทีป่รากฏหลงัจากกด
ยนืยนัการสมคัร   
 ***การช าระเงนิตอ้งไม่เกนิวนัสุดทา้ยของการรบัสมคัร 
ของแต่ละสาขาวชิา*** 
 หลกัสูตรพิเศษ ดรูายละเอยีดไดจ้ากรายละเอยีดแนบ
ทา้ยประกาศรบัสมคัรฯ ของสาขาวชิาทีส่มคัร 

๓. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรบักำรทดสอบ  ทีเ่วบ็ไซต ์ www.grad.chula.ac.th (เมนู : สมคัรเรยีน  
 เลอืกระบบรบัสมคัรเขา้ศกึษา )  

๔. ก ำหนดวนัทดสอบข้อเขียนและสมัภำษณ์  ทีเ่วบ็ไซต ์ www.grad.chula.ac.th (เมนู : สมคัรเรยีน  
 เลอืกหลกัสตูรทีเ่ปิดรบัสมคัร ) 

๕. วนัสุดท้ำยของกำรส่งรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบ
คดัเลือก 
(หากไม่มคีะแนนภาษาองักฤษไม่รบัเขา้ศกึษา) 

 คณะ/วิทยำลยั ภายในวนัที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๕  
 หลกัสูตรสหสำขำวิชำ บณัฑิตวิทยำลยั ภายในวนัที ่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
จึงจะประกาศเลขประจ าตัวนิสิตใหม่ได้ตามก าหนดของ
ส านักงานการทะเบยีน 

๖. ผู้สมคัรท่ีสอบได้มำกกว่ำ ๑ สำขำวิชำ 
เขียนค าร้องเลือกสาขาวิชาที่ส านักงานการทะเบียน            
ภำยในวนัท่ี  ๑๕ มิถนุำยน ๒๕๖๕  จงึจะมเีลขประจ าตวั 
นิสติใหม่ตามก าหนด 

๗. ประกำศเลขประจ ำตวันิสิตใหม่ท่ีเวบ็ไซต์  
http://www.reg.chula.ac.th ภายใตห้วัขอ้สอบถามขอ้มลู 

 ประมาณกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

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

ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลงั หรอืติดตามจากเวบ็ไซต ์ 
https://www.reg.chula.ac.th    

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

ประมาณกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑๐. วนัเปิดภำคเรียน               สงิหาคม  ๒๕๖๕ 
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ก ำหนดกำรรบัสมคัรสอบคดัเลือกนิสิตเข้ำศึกษำในระดบับณัฑิตศึกษำ 
       ประจ ำภำคกำรศึกษำปลำย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
 

๑. ภำคกำรศึกษำปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 

วนัท่ี ๑ กนัยำยน  ๒๕๖๕ - วนัท่ี ๓๑ ตลุำคม ๒๕๖๕         
 วนัท่ี ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ เป็นวนัสุดท้ำยของกำร
สมคัรภำคกำรศกึษำภำคปลำย  **วนัสุดท้ำยระบบกำร
สมคัร ปิดเวลำ ๑๕.๐๐ น.**       
  สมคัรท่ี www.grad.chula.ac.th : เมนูสมคัรเรยีน>  
ระบบรบัสมคัรเขา้ศกึษา 

๒. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร 

 หลกัสูตรปกติ ตาม QR CODE ทีป่รากฏหลงัจากกด
ยนืยนัการสมคัรหรอืใบแจง้ช าระเงนิผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร
โดยสามารถปริน้เอกสารจากระบบรบัสมคัร 
 ***การช าระเงนิตอ้งไม่เกนิวนัสุดทา้ยของการรบัสมคัร 
ของแต่ละสาขาวชิา*** 
 หลกัสูตรพิเศษ ดรูายละเอยีดไดจ้ากรายละเอยีดแนบ
ทา้ยประกาศรบัสมคัรฯ ของสาขาวชิาทีส่มคัร 

๓. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรบักำรทดสอบ  
ทีเ่วบ็ไซต ์ www.grad.chula.ac.th (เมนู : สมคัรเรยีน  
 เลอืกระบบรบัสมคัรเขา้ศกึษา ) 

๔. ก ำหนดวนัทดสอบข้อเขียนและสมัภำษณ์  
(ระบุไวใ้นรายละเอยีดสาขาวชิาทีเ่ปิดรบัสมคัร) 

ทีเ่วบ็ไซต ์ www.grad.chula.ac.th (เมนู : สมคัรเรยีน  
 เลอืกหลกัสตูรทีเ่ปิดรบัสมคัร ) 

๕. วนัสุดท้ำยของกำรส่งรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบ
คดัเลือก 
(หากไม่มคีะแนนภาษาองักฤษไม่รบัเขา้ศกึษา) 

  คณะ/วิทยำลัย ส่งภายในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕  
  หลักสูตรสหสำขำวิชำ บัณฑิตวิทยำลัย ส่ง
ภายในวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ 
 จึงจะประกำศเลขประจ ำตัวนิสิตใหม่ได้ตำมก ำหนด
ของส ำนักงำนกำรทะเบียน 

๖. ผู้สมคัรท่ีสอบได้มำกกว่ำ ๑ สำขำวิชำ 
เขยีนค ารอ้งเลอืกสาขาวชิาทีส่ านักงานการทะเบยีน              
ภำยในวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ จงึจะมเีลข
ประจ าตวั          นสิติใหม่ตามก าหนด ทนัตามก าหนด 

๗. ประกำศเลขประจ ำตวันิสิตใหม่ท่ีเวบ็ไซต์  
http://www.reg.chula.ac.th ภายใตห้วัขอ้สอบถามขอ้มลู 

 ประมาณธนัวาคม ๒๕๖๕ 

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

ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลงั หรอืติดตามจากเวบ็ไซต ์ 
http://www.reg.chula.ac.th    

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

ประมาณธนัวาคม ๒๕๖๕ 

๑๐. วนัเปิดภำคเรียน               มกราคม  ๒๕๖๖ 
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