(สำหรับระดับปริญญำเอก)
รำยละเอียดแนบท้ ำยประกำศกำรรั บสมัครฯ
สำหรับ กำรรับสมัครบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสู งเข้ ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำด้วยวิธีพเิ ศษ
ภำควิชำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร

เคมี
เคมี
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะวิทยำศำสตร์

แบบ 1.1 (เน้ นกำรทำวิทยำนิพนธ์ )
แบบ 1.2 (เน้ นกำรทำวิทยำนิพนธ์ )

รหัสหลักสู ตร 2
รหัสหลักสู ตร 2

1
1

5
5

0 สำหรับผู้สำเร็จปริญญำโท
1 สำหรับผู้สำเร็จปริญญำตรี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต (แบบ 1.1 - รหัสหลักสู ตร 2150)
1. สาเร็ จปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายของ
หลักสู ตร
2. สาเร็ จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ น้อยกว่ ำ 3.75
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : CU-TEP ไม่ ต่ำกว่ ำ 60 หรื อ TOEFL ไม่ ต่ำกว่ ำ 500 หรื อ IELTS ไม่ ต่ำกว่ ำ 5.0
4. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต (แบบ 1.2 - รหัสหลักสู ตร 2151)
1. สาเร็ จปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายของหลักสู ตร
2. สอบผ่านวิชาเคมีอินทรี ย ์ เคมีวเิ คราะห์ เคมีอนินทรี ย ์ และเคมีฟิสิ กลั รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
3. สาเร็ จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ น้อยกว่ ำ 3.25
4. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : CU-TEP ไม่ ต่ำกว่ ำ 60 หรื อ TOEFL ไม่ ต่ำกว่ ำ 500 หรื อ IELTS ไม่ ต่ำกว่ ำ 5.0
5. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
สำหรั บผู้สมัครที่สำเร็ จระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำมำก่ อน แล้ วจึงมำเรี ยนต่ อในระดับปริ ญญำตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้ องนำใบคะแนนรำยวิชำ
(Transcript) ในระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำดังกล่ ำวมำแสดงประกอบกำรสมัครด้ วย
เอกสำรเพิม่ เติมประกอบกำรสมัคร (แนบพร้ อมใบสมัคร)
หนังสื อแสดงความสนใจและจุดมุ่งหมายในงานวิจยั (statement of purpose) พิมพ์ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
ภำษำที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ภาษาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน และการเขียนวิทยานิพนธ์ : ภาษาอังกฤษ
กำรรับสมัคร
1. กรอกใบสมัคร ที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา เลือก “ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา” หรื อ “สาขาวิชาที่เปิ ดรับสมัคร” รับด้วยวิธี
พิเศษ)
2. ด้ำนบนของใบสมัครให้ผสู ้ มัครระบุแขนงวิชำที่ต้องกำรสมัคร ไม่เกิน 2 แขนงวิชา (เคมีวเิ คราะห์ เคมีอนินทรี ย ์ เคมีอินทรี ย ์ หรื อเคมีฟิสิ กลั ) โดย
เรี ยงลาดับตามความสนใจ
3. ส่ งใบสมัคร ด้วยตนเองที่ ภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ ในเวลาราชการ
หรื อส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่ “ภาควิชาเคมี (ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330”
โดยถือวันที่ที่ทาการไปรษณี ยต์ น้ ทางประทับตราเป็ นวันสุ ดท้ายของการรับใบสมัคร
วันสุ ดท้ ำยของกำรรับใบสมัครในกำรเข้ ำศึกษำภำคต้ น ปี กำรศึกษำ 2561 คือวันจันทร์ ที่ 23 เมษำยน 2561
วิชำที่สอบ
วันและเวลำที่ทำกำรทดสอบ
สถำนที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ห้อง 1119 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
ประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ 18 พฤษภำคม 2561
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก วันพุธ 30 พฤษภำคม 2561
จำนวนนิสิตที่คำดว่ ำจะรับ 10 คน
* มีปัญหาในการกรอกข้อมูลข้างต้น ติดต่อ: คุณนวลเพ็ญ โทร.02-2183502

ที่ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th หรื อ www.chemistry.sc.chula.ac.th
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th หรื อ www.chemistry.sc.chula.ac.th

E-mail : rumpung.e@chula.ac.th

* ผูจ้ ดั ทาข้อมูล นางสาวฐิติรัตน์ พานคา โทร. 02-2187596-7

หมำยเหตุ - สาหรับผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสาเร็ จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผูส้ มัคร
สาเร็ จการศึกษาแล้ว โดยได้แต้มเฉลี่ยตามคุณสมบัติที่กาหนด
- ดูรายละเอียดการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) และสมัครสอบได้ที่ www.atc.chula.ac.th
- สาหรับผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสู ตรที่เน้นการทาวิทยานิ พนธ์ (แบบ 1.1 และ 1.2) จะต้องสอบวัดความรู้ในรายวิชาบังคับเฉพาะแขนง
วิชา ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน (เอกสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ จะแจ้งหลังการประกาศผลการสอบคัดเลือก)

หำกผู้สมัครมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่ อได้ ที่ เจ้ ำหน้ ำที่หลักสู ตร ระหว่ ำงเวลำ 08.00 –16.00 น.
ห้ อง 1110/1 อำคำรมหำมกุฏ คณะวิทยำศำสตร์ โทร. 02-2187596-7 ต่ อ 807 หรื อที่ www.chemistry.sc.chula.ac.th

* มีปัญหาในการกรอกข้อมูลข้างต้น ติดต่อ: คุณนวลเพ็ญ โทร.02-2183502

E-mail : rumpung.e@chula.ac.th

* ผูจ้ ดั ทาข้อมูล นางสาวฐิติรัตน์ พานคา โทร. 02-2187596-7

(สำหรับระดับปริญญำเอก)
รำยละเอียดแนบท้ ำยประกำศกำรรั บสมัครฯ
ภำควิชำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร

เคมี
เคมี
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะวิทยำศำสตร์

แบบ 2.1 (เรียนรำยวิชำและทำวิทยำนิพนธ์ )
แบบ 2.2 (เรียนรำยวิชำและทำวิทยำนิพนธ์ )

รหัสหลักสู ตร 2
รหัสหลักสู ตร 2

1
1

5
5

2 สำหรับผู้สำเร็จปริญญำโท
3 สำหรับผู้สำเร็จปริญญำตรี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต (แบบ 2.1 - รหัสหลักสู ตร 2152)
5. สาเร็ จปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.50
6. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : CU-TEP ไม่ ต่ำกว่ ำ 45 หรื อ TOEFL ไม่ ต่ำกว่ ำ 450 หรื อ IELTS ไม่ ต่ำกว่ ำ 4.0
7. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต (แบบ 2.2 - รหัสหลักสู ตร 2153)
6. สาเร็ จปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.25
7. สอบผ่านวิชาเคมีอินทรี ย ์ เคมีวเิ คราะห์ เคมีอนินทรี ย ์ และเคมีฟิสิ กลั รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
8. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : CU-TEP ไม่ ต่ำกว่ ำ 45 หรื อ TOEFL ไม่ ต่ำกว่ ำ 450 หรื อ IELTS ไม่ ต่ำกว่ ำ 4.0
9. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
สำหรั บผู้สมัครที่สำเร็ จระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำมำก่ อน แล้ วจึงมำเรี ยนต่ อในระดับปริ ญญำตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้ องนำใบคะแนนรำยวิชำ
(Transcript) ในระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำดังกล่ ำวมำแสดงประกอบกำรสมัครด้ วย
ภำษำที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ภาษาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน และการเขียนวิทยานิพนธ์ : ภาษาอังกฤษ
กำรรับสมัคร
4. กรอกใบสมัคร ที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา เลือก “ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา” หรื อ “สาขาวิชาที่เปิ ดรับสมัคร”)
5. ด้ำนบนของใบสมัครให้ผสู ้ มัครระบุแขนงวิชำที่ต้องกำรสมัคร ไม่เกิน 2 แขนงวิชา (เคมีวเิ คราะห์ เคมีอนินทรี ย ์ เคมีอินทรี ย ์ หรื อเคมีฟิสิ กลั ) โดย
เรี ยงลาดับตามความสนใจ
6. กำรรับใบสมัครในกำรเข้ ำศึกษำภำคต้ น ปี กำรศึกษำ 2561 คือ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณี ยต์ น้ ทางประทับตราเป็ นวันสุ ดท้ายของการรับใบสมัคร
วิชำที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
ประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
จำนวนนิสิตที่คำดว่ ำจะรับ
หมำยเหตุ

วันและเวลำที่ทำกำรทดสอบ
สถำนที่สอบ
วันศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ห้อง 1119 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ 18 พฤษภำคม 2561
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th หรื อ www.chemistry.sc.chula.ac.th
วันพุธ 30 พฤษภำคม 2561
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th หรื อ www.chemistry.sc.chula.ac.th
20 คน
หำกหลักสู ตรไม่ ได้รับผลสอบภำษำอังกฤษ ภำยในวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 จะไม่ รับเข้ ำศึกษำ
ดูรายละเอียดการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) และสมัครสอบได้ที่ www.atc.chula.ac.th

หำกผู้สมัครมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่ อได้ที่ เจ้ ำหน้ ำที่หลักสู ตร ระหว่ ำงเวลำ 08.00 –16.00 น.
ห้ อง 1110/1 อำคำรมหำมกุฏ คณะวิทยำศำสตร์ โทร. 02-2187596-7 ต่ อ 807 หรื อที่ www.chemistry.sc.chula.ac.th

* มีปัญหาในการกรอกข้อมูลข้างต้น ติดต่อ: คุณนวลเพ็ญ โทร.02-2183502

E-mail : rumpung.e@chula.ac.th

* ผูจ้ ดั ทาข้อมูล นางสาวฐิติรัตน์ พานคา โทร. 02-2187596-7

(สำหรับระดับปริญญำเอก)
รำยละเอียดแนบท้ ำยประกำศกำรรั บสมัครฯ
สำหรับ กำรรับสมัครบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสู งเข้ ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำด้วยวิธีพเิ ศษ
ภำควิชำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร

เคมี
เคมี
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะวิทยำศำสตร์

แบบ 2.1 (เรียนรำยวิชำและทำวิทยำนิพนธ์ )
แบบ 2.2 (เรียนรำยวิชำและทำวิทยำนิพนธ์ )

รหัสหลักสู ตร 2
รหัสหลักสู ตร 2

1
1

5
5

2 สำหรับผู้สำเร็จปริญญำโท
3 สำหรับผู้สำเร็จปริญญำตรี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต (แบบ 2.1 - รหัสหลักสู ตร 2152)
1. สาเร็ จปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายของหลักสู ตร
2. สาเร็ จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ น้อยกว่ ำ 3.75
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : CU-TEP ไม่ ต่ำกว่ ำ 60 หรื อ TOEFL ไม่ ต่ำกว่ ำ 500 หรื อ IELTS ไม่ ต่ำกว่ ำ 5.0
4. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต (แบบ 2.2 – รหัสหลักสู ตร 2153)
1. สาเร็ จปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายของหลักสู ตร
2. สอบผ่านวิชาเคมีอินทรี ย ์ เคมีวเิ คราะห์ เคมีอนินทรี ย ์ และเคมีฟิสิ กลั รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
3. สาเร็ จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ น้อยกว่ ำ 3.25
4. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : CU-TEP ไม่ ต่ำกว่ ำ 60 หรื อ TOEFL ไม่ ต่ำกว่ ำ 500 หรื อ IELTS ไม่ ต่ำกว่ ำ 5.0
5. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
สำหรั บผู้สมัครที่สำเร็ จระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำมำก่ อน แล้ วจึงมำเรี ยนต่ อในระดับปริ ญญำตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้ องนำใบคะแนนรำยวิชำ
(Transcript) ในระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำดังกล่ ำวมำแสดงประกอบกำรสมัครด้ วย
เอกสำรเพิม่ เติมประกอบกำรสมัคร (แนบพร้ อมใบสมัคร)
หนังสื อแสดงความสนใจและจุดมุ่งหมายในงานวิจยั (statement of purpose) พิมพ์ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
ภำษำที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ภาษาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน และการเขียนวิทยานิพนธ์ : ภาษาอังกฤษ
กำรรับสมัคร
1. กรอกใบสมัคร ที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา เลือก “ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา” หรื อ “สาขาวิชาที่เปิ ดรับสมัคร” รับด้วยวิธี
พิเศษ)
2. ด้ำนบนของใบสมัครให้ผสู ้ มัครระบุแขนงวิชำที่ต้องกำรสมัคร ไม่เกิน 2 แขนงวิชา (เคมีวเิ คราะห์ เคมีอนินทรี ย ์ เคมีอินทรี ย ์ หรื อเคมีฟิสิ กลั ) โดย
เรี ยงลาดับตามความสนใจ
3. ส่ งใบสมัคร ด้วยตนเองที่ ภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ ในเวลาราชการ
หรื อส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่ “ภาควิชาเคมี (ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330”
โดยถือวันที่ที่ทาการไปรษณี ยต์ น้ ทางประทับตราเป็ นวันสุ ดท้ายของการรับใบสมัคร
กำรรับใบสมัครในกำรเข้ ำศึกษำภำคต้ น ปี กำรศึกษำ 2561 คือ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
วิชำที่สอบ
วันและเวลำที่ทำกำรทดสอบ
สถำนที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ห้อง 1119 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
ประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ 18 พฤษภำคม 2561
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th หรื อ www.chemistry.sc.chula.ac.th
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก วันพุธ 30 พฤษภำคม 2561
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th หรื อ www.chemistry.sc.chula.ac.th
จำนวนนิสิตที่คำดว่ ำจะรับ 20 คน

* มีปัญหาในการกรอกข้อมูลข้างต้น ติดต่อ: คุณนวลเพ็ญ โทร.02-2183502

E-mail : rumpung.e@chula.ac.th

* ผูจ้ ดั ทาข้อมูล นางสาวฐิติรัตน์ พานคา โทร. 02-2187596-7

หมำยเหตุ - สาหรับผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสาเร็ จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผูส้ มัคร
สาเร็ จการศึกษาแล้ว โดยได้แต้มเฉลี่ยตามคุณสมบัติที่กาหนด
- ดูรายละเอียดการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) และสมัครสอบได้ที่ www.atc.chula.ac.th

หำกผู้สมัครมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่ อได้ที่ เจ้ ำหน้ ำที่หลักสู ตร ระหว่ ำงเวลำ 08.00 –16.00 น.
ห้ อง 1110/1 อำคำรมหำมกุฏ คณะวิทยำศำสตร์ โทร. 02-2187596-7 ต่ อ 807 หรื อที่ www.chemistry.sc.chula.ac.th

* มีปัญหาในการกรอกข้อมูลข้างต้น ติดต่อ: คุณนวลเพ็ญ โทร.02-2183502

E-mail : rumpung.e@chula.ac.th

* ผูจ้ ดั ทาข้อมูล นางสาวฐิติรัตน์ พานคา โทร. 02-2187596-7

