ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2563
(รอบการสมัคร 11 – 31 พฤษภาคม 2563)
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
1. ปฏิบัติตาม “ประกาศข้อปฏิบัติสาหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2563”
โดยดูประกาศที่ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รับเอกสารแรกเข้าและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของภาควิชาเคมี : ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 โปรด
ติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของภาควิชาเคมี
3. ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับภาควิชาเคมี ได้ที่
 บอร์ดบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี
 เว็บไซต์ของภาควิชาเคมี www.chemistry.sc.chula.ac.th
หมายเหตุ
1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุด ท้าย จะต้องแสดงหลักฐานการสาเร็จการศึกษาในวัน
ลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับ เข้า ศึกษาจะมีผ ลเมื่ อผู้สมั ครส าเร็จ การศึกษาแล้ว ได้ เ กรดเฉลี่ย และคะแนน
ภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้
2. ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กที่ ยั ง ไม่ มี ค ะแนนภาษาอั ง กฤษ ให้ ดู ร ายละเอี ย ดที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
www.grad.chula.ac.th เรื่อง การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้า
ศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
3. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.chula.ac.th โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ภาควิชาเคมี
4. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากภาควิ ชาเคมี ให้ติดตามประกาศที่บอร์ดบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ หรือ เว็บไซต์ของภาควิชา www.chemistry.sc.chula.ac.th

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี
02-2187596 ต่อ 16
หรือ
อีเมล thitirat.ph@chula.ac.th

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ติดประกาศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รหัสหลักสูตร 3301 (ปริญญาโท) วิธีพิเศษ
รับเข้าศึกษาในแขนงวิชาเคมี

สภาพนิสิต

ที่

ใบสมัคร
เลขที่

1

04973 นายสุรเชษฐ์ บัวผัน

2

05028 นายพงศกร ยันตะศิริ



3

05035 นางสาวรวินท์นิภา เวทยนุกลู





4

05117 นางสาวจิภาดา เอกรุ่งเรืองกิจ





5

05215 MR. RAINEAR MENDEZ

6
7
8

05375 MR. ISMAIL DWI PUTRA
05545 นางสาววรมน เทีย่ งทัศน์
05740 นายศตวัฒน์ งามพัตราพันธุ์

ชือ่ - นามสกุล

วิเคราะห์ อนินทรีย์ อินทรีย์

ฟิสิกลั

สามัญ ทดลองเรียน


















หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รหัสหลักสูตร 3301 (ปริญญาโท) วิธีปกติ
รับเข้าศึกษาในแขนงวิชาเคมี

สภาพนิสิต

ที่

ใบสมัคร
เลขที่

1

04936 นายทวีศกั ดิ์ กุลชาติชัย





2

04952 นายภัคพงษ์ ทุไธสง





3

05002 นางสาวอัญธิกา เพ็งสมจิตต์

4

05042 นายธีทัต ตรีสุคนธ์





5

05050 MR. JOSHUA OSORIO





6

05131 นายจักรวรรดิ เรืองธัมรงค์

7
8
9

05327 นายวิกรม ยกบวร
05556 นางสาวสุริวิภา เชือ้ ไชยนา
05838 นายคณิตนิ คาน้อง

ชือ่ - นามสกุล

วิเคราะห์ อนินทรีย์ อินทรีย์

ฟิสิกลั



สามัญ ทดลองเรียน















หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รหัสหลักสูตร 3304 (ปริญญาเอก : โทไปเอก) วิธีปกติ
รับเข้าศึกษาในแขนงวิชาเคมี

สภาพนิสิต

ที่

ใบสมัคร
เลขที่

1

04937 นายปัญญากร ทวีชาติ

2

05191 MR. JONAH JOY AQUINO

3

05342 นางสาววิสสุตา บุญทา





4

05471 MISS TU THI PHUONG NGUYEN





5

05518 นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์



6

05621 นายทินกร พวงแก้ว

7

05864 นางสาวกานต์ธีรา แก้วสุด

ชือ่ - นามสกุล

วิเคราะห์ อนินทรีย์ อินทรีย์

ฟิสิกลั




สามัญ ทดลองเรียน
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ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ติดประกาศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

