
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา                                                                                                   
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                                                                                                   

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา   หลักสูตร       ครุศาสตรมหาบัณฑิต                                  

สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา     รหัสหลักสูตร  3691                                               

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารท่ี  24  เมษายน  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.                                                     

รูปแบบการสอบ ใชวิธีการสอบผาน ZOOM และ Google form 

เลขท่ีน่ัง
สอบ 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพ่ิม* 

CU-TEP 
มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไมมสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 1 นาย ศราวุธ  ผกาแดง  /  X   X X  X  

หมายเหตุ  Link ZOOM และ Google form จะสงใหผูสอบเปนรายบุคคลผานทางอีเมล และผูมีสิทธิ์สอบที่ยื่นเอกสารยังไมครบ ใหสงเอกสารมาที่   
เจาหนาที่สาขาดนตรี ที่อีเมล Tawatchai.Y@chula.ac.th ภายในวันเสารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564                                          
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ                   2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี  4.  สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา                                     
5. ใบรับรองประสบการณการทำงาน       6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ                                     
7.  หลักฐานของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ   8.  อื่น ๆ  ........................................................................... 

              * กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ

ประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สำหรับการรับ

นิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.

21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้                                                                                                                                                

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด                                                  

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 

จำนวนผูสมัคร  1  คน จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ  1  คน     จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ  0  คน 

 

 

ลงนาม................................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชฏาลมัพก  เหลาวานิช) 

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา 

วันท่ี  9  เมษายน  2564 

 

ลงนาม .................................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ) 

หัวหนาภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 

วันท่ี  9  เมษายน  2564 



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา                                                                                                   
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                                                                                                   

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา   หลักสูตร       ครุศาสตรมหาบัณฑิต                                  

สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา     รหัสหลักสูตร  3692                                               

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารท่ี  24  เมษายน  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.                                                    

รูปแบบการสอบ ใชวิธีการสอบผาน ZOOM และ Google form 

เลขท่ีน่ัง
สอบ 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพ่ิม* 

CU-TEP 
มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไมมสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 1 นาย พชร  ยะโสธร 49 /         X 

002 2 นาย เมธัส  มาสูงทรง  /  X    X   X 

003 3 นางสาว เบญจา  กำจาย  /  X  X X X   X 

004 4 นางสาว ณิชกมล  จินดาวัฒน TOEFL 427 /      X   X 

005 5 นาย ปฏิทัศน  จันทนากร  /  X        

006 6 นางสาว ปวิชญา  เรืองจิตแสง IELTS 5.5  /     X     

007 7 นางสาว สุทธิดา  ยามา TOEIC 420 /      X    

หมายเหตุ  Link ZOOM และ Google form จะสงใหผูสอบเปนรายบุคคลผานทางอีเมล และผูมีสิทธิ์สอบที่ยื่นเอกสารยังไมครบ ใหสงเอกสาร   
มาที่เจาหนาที่สาขาดนตรี ที่อีเมล Tawatchai.Y@chula.ac.th ภายในวันเสารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564                                          
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ                   2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี  4.  สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา                                     
5. ใบรับรองประสบการณการทำงาน       6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ                                     
7.  หลักฐานของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ   8.  โครงรางวิจัย 

              * กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา 

สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผาน

การสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง 

ดังนี้                                                                                                                                                

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด                                                  

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 

จำนวนผูสมัคร  7  คน จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ  7  คน     จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ  0  คน 

 

ลงนาม..................... .............................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชฏาลมัพก  เหลาวานิช) 

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา 

วันท่ี  9  เมษายน  2564 

 

ลงนาม .................................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ) 

หัวหนาภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 

วันท่ี  9  เมษายน  2564 




