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คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร
สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท
1. สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรื อปริ ญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อกําลังศึกษาอยูใ่ นปี สุดท้ายของ
หลักสูตร หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้
2. ต้องมีคะแนนผลการทดสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรื อ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรื อ IELTS ตั้งแต่ 4.0 รับเข้าศึกษา
แต่มีเงื่อนไขดังนี้
2.1 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรื อ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรื อ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ไม่ตอ้ งเรี ยนเพิ่ม
2.2 คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 60 หรื อ TOEFL น้อยกว่า 500 หรื อ IELTS น้อยกว่า 5.0
ต้องเรี ยน 5500532 Academic English for Graduate Studies และ 5500560 Thesis Writing และ
สอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสําเร็ จการศึกษา
2.3 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60 แต่นอ้ ยกว่า 67 หรื อ TOEFL ตั้งแต่ 500 แต่นอ้ ยกว่า 525 หรื อ IELTS ตั้งแต่ 5.0
แต่นอ้ ยกว่า 5.5 ต้องเรี ยน 5500560 Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสําเร็ จการศึกษา
2.4 สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรื อ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรื อ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ก่อนสําเร็ จการศึกษา
2.5 ผลทดสอบ CU-TEP หรื อเทียบเท่า TOEFL มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทาํ การทดสอบตามใบรายงานคะแนนจนถึง
วันประกาศผลสอบคัดเลือกที่ระบุไว้ในรายละเอียดประกาศแนบท้าย
*** ถ้ านิสิตคนใดยังไม่ มคี ะแนนภาษาอังกฤษ สามารถสมัครได้ (แต่ ต้องดําเนินการตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนด)**
สําหรับผู้สําเร็จปริญญาตรี
1. สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรื อกําลังศึกษาอยูใ่ นปี สุดท้ายของหลักสูตร และมีแต้มเฉลี่ยสะสม
3.25 ขึ้นไป หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้
2. ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาโทตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
*** ถ้ านิสิตคนใดยังไม่ มคี ะแนนภาษาอังกฤษ สามารถสมัครได้ (แต่ ต้องดําเนินการตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนด)

รับสมัคร วันที่ 1 สิ งหาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2557
1. สอบสัมภาษณ์

20 ตุลาคม 2557

ห้อง 1712/1 ชั้น 17 อาคารมหามกุฏ

ผู้ทไี่ ม่ มผี ลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้ จากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ ที่ www. atc.chula.ac.th
(ส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีห่ ลักสู ตรเทคโนโลยีชีวภาพ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ในแต่ ละรอบ
จํานวนนิสิตทีค่ าดว่ าจะรับ
15 คน
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ที่ www.grad.chula.ac.th หรื อ www.biot.sc.chula.ac.th
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ www.grad.chula.ac.th หรื อ www.biot.sc.chula.ac.th
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ ทคี่ ุณสุ วารีย์ รักษ์ ทพิ ย์ โทร. 0-2218-7661-2
หรือที่ E – mail. Suwaree.R@chula.ac.th
26

ผูจ้ ดั ทําข้อมูลชื่อ…คุณสุวารี ย ์ รักษ์ทิพย์.....โทร......02-2187661-2......E-mail :.. Suwaree.R@chula.ac.th..............
*** มีปัญหาในการกรอกข้อมูลข้างต้น ติดต่อ : คุณนวลเพ็ญ โทร.02-2183502 E-mail : rumpung.e@chula.ac.th***

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ……/….……. วันที่ ………………………………………….
(ลงนาม)……………………………………………..
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรเทคโนโลยีชีวภาพ

…………/……………./……………..

(ลงนาม) ……………………………………
คณบดี / ผู้อาํ นวยการวิทยาลัย

…………/……………../……………...

ผูจ้ ดั ทําข้อมูลชื่อ…คุณสุวารี ย ์ รักษ์ทิพย์.....โทร......02-2187661-2......E-mail :.. Suwaree.R@chula.ac.th..............
*** มีปัญหาในการกรอกข้อมูลข้างต้น ติดต่อ : คุณนวลเพ็ญ โทร.02-2183502 E-mail : rumpung.e@chula.ac.th***

