
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา รหัสหลักสูตร  -  (แบบ 1.1) 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสาร์ที่  22  พฤษภาคม  2564  เวลา 14.00 – 14.30 น. 
ห้องสอบ ห้องประชุมออนไลน์ ทาง Zoom   

เลขท่ีนั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพิ่ม* 

CU-TEP 
มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไม่มสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 1 Mr. Jerison Harper Lee Zhiyuan / X X 

หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์สอบที่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ ให้นำส่งเอกสารให้กับกรรมการคุมสอบในวันสอบข้อเขียน หรือส่งเอกสารมาที่ คุณธวัชชัย แย้มวงศ์ 
อีเมล์ Tawatchai.Y@chula.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564
1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 4. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรอื บัตรข้าราชการ
7. ใบแจ้งผลคะแนนสอบการวิจยั (GREAT-R) 8.  อื่น ๆ  ........................................................................... 

* กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า 
สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผู้สมัครฯ ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

ผลการพิจารณาของภาควิชา 

จำนวนผู้สมัคร  1  คน จำนวนผู้มสีิทธ์ิสอบ  1  คน     จำนวนผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบ  0  คน 

ลงนาม................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชฏาลมัพก์  เหล่าวานิช) 

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา 
วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564 

ลงนาม .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ) 

หัวหน้าภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564 



รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา รหัสหลักสูตร  - (แบบ 2.1)  
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสาร์ที่  22  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 – 13.00 น. 
ห้องสอบ ห้องประชุมออนไลน์ ทาง Zoom   

เลขท่ีนั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพิ่ม* 

CU-TEP 
มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไม่มสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 1 นางสาว มินทรา ทันตะเวช / X X 
002 2 นาย ธาวิน ไล้ทอง / X X X 
003 3 นาย สิทธิพร วิสุทธิแพทย ์ / X X X 
004 4 นาย กามเทพ ธีรเลิศรตัน ์ / X X X 
005 5 นาย ศราพงษ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา / X X X X 
006 6 นางสาว พิณรตัน์ โตษยานนท ์ / X X X 
007 7 นางสาว สลลิทิพย์ ลิขิตวิทยา / X X X X X 
008 8 นางสาว ธัญญ์รภัสร์ ดิตถด์ำรงสกลุ / X X X X X 

หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์สอบที่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ ให้นำส่งเอกสารให้กับกรรมการคุมสอบในวันสอบข้อเขียน หรือส่งเอกสารมาที่ คุณธวัชชัย แย้มวงศ์ 
อีเมล์ Tawatchai.Y@chula.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564
1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 4. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรอื บัตรข้าราชการ
7. ใบแจ้งผลคะแนนสอบการวิจยั (GREAT-R) 8.  อื่น ๆ  ........................................................................... 

* กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า 
สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผู้สมัครฯ ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

ผลการพิจารณาของภาควิชา 

จำนวนผู้สมัคร  8  คน จำนวนผู้มสีิทธ์ิสอบ  8  คน     จำนวนผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบ  0  คน 

ลงนาม................................................................... 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชฏาลมัพก์  เหล่าวานิช) 

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา 
วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564 

ลงนาม .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ) 

หัวหน้าภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564 



รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา รหัสหลักสูตร  -  (แบบ 2.2) 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสาร์ที่  22  พฤษภาคม  2564  เวลา 14.30 – 15.00 น. 
ห้องสอบ ห้องประชุมออนไลน์ ทาง Zoom   

เลขท่ีนั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพิ่ม* 

CU-TEP 
มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไม่มสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 1 นาย จิรายุ เตชะมานะพงษ ์ / X X 

หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์สอบที่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ ให้นำส่งเอกสารให้กับกรรมการคุมสอบในวันสอบข้อเขียน หรือส่งเอกสารมาที่ คุณธวัชชัย แย้มวงศ์ 
อีเมล์ Tawatchai.Y@chula.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564
1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 4. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรอื บัตรข้าราชการ
7. ใบแจ้งผลคะแนนสอบการวิจยั (GREAT-R) 8.  อื่น ๆ  ........................................................................... 

* กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า 
สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผู้สมัครฯ ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

ผลการพิจารณาของภาควิชา 

จำนวนผู้สมัคร  1  คน จำนวนผู้มสีิทธ์ิสอบ  1  คน     จำนวนผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบ  0  คน 

ลงนาม................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชฏาลมัพก์  เหล่าวานิช) 

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา 
วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564 

ลงนาม .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ) 

หัวหน้าภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
วันท่ี  6  พฤษภาคม  2564 


