
 
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รอบท่ี 2 

คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 
 ภาควิชา    หลักสูตรและการสอน   หลักสูตร         ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชา   หลักสูตรและการสอน      รหัสหลักสูตร    3570 ภาคในเวลาราชการ 

 วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:30 – 16:00 น. ผานระบบออนไลน  
ซึง่ผูมีสิทธ์ิสอบจะไดรับแจงรายละเอียดทาง email ทีไ่ดแจงไวในระบบรับสมคัรกอนวันสอบ  

 
 

เลขท่ี 
นั่งสอบ ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ผลการพิจารณา* 

หมายเหต/ุ เอกสารทีต่องนำมาแสดงเพ่ิม **,***       มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

 
1 นายยุทธพันธ พงษไพร****    สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสารแลว (ทางไปรษณีย) 

 ใบแจงผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด (กรณีมี
ผลสอบแลว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ email)  

 

2 นางสาวจิดาภา อมรางกูร****    ใบแจงผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจงผล Great-R ฉบับจริง  
ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแลว) หรือหลักฐาน 
การสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ email) 

 สำเนาปริญญาบัตร ป.ตรี (ทางไปรษณีย)   
 ขอมูลอางอิงการเทียบระบบของผลการเรียน ระดับปริญญาโท (ทางไปรษณีย 

และ email) 

 ผลงานวิจัยภายหลังการสำเร็จการศึกษา (ทางไปรษณีย และ email) 

 หนังสือรับรองประสบการณทำงาน เพือ่ใชสมัครในสาขาวิชาที่ทานสมัคร  
(ทางไปรษณีย และ email) 

 หนังสือรับรองคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ทานสมัคร จาก อ.ที่ปรึกษา 1 ฉบับ  
(ทางไปรษณีย และ email) 

 หนังสือขออนุญาตใหศึกษาตอเต็มเวลา (ทางไปรษณีย และ email) 

ตลอดจนเอกสารการสมัครอ่ืนๆ ที่ไดสงมาในระบบออนไลนแลว รวมทั้งเอกสารฉบับจริง 
ที่ไดลงนามรับรองเอกสารแลวมายื่นเพิม่เติมทั้งทาง email และไปรษณีย ตามที่ระบุไว
ขางตน ในกรณีทีต่รวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแลวพบวาคุณสมบัติไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัคร ถือวาไมมีสิทธิ์สอบและไมมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 

3 นางสาวฐิตพิร  แตงพลกรัง**** 
 

   สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสารแลว (ทางไปรษณีย) 
 ใบสมัครที่ลงนามแลว (ทางไปรษณีย) 
 ใบแจงผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจงผล Great-R ฉบับจริง  

ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแลว) หรือหลักฐาน 
การสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ email) 

 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ป.ตรี 
และ ป.โท (ทางไปรษณีย) 

 โครงการวิจัย (ทางไปรษณีย และ email) 
 หนังสือรับรองคุณสมบัติ จาก อ.ที่ปรกึษา 2 ฉบับ  
 หนังสือรับรองประสบการณทำงานทางการศึกษาหรือการสอนไมนอยกวา 3 ป 

หลังจากไดปรับปริญญาบัณฑิต จากผูบงัคับบัญชาหรือตนสังกัด ทั้งนี้ กรณี
ประสบการณไมเปนไปตามเกณฑ ใหสงผลงานวิชาการมาเพื่อทดแทน  

 

(ตอ) ตลอดจน.... 



เลขท่ี 
นั่งสอบ ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ผลการพิจารณา* 

หมายเหต/ุ เอกสารทีต่องนำมาแสดงเพ่ิม **,***       มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

ตลอดจนเอกสารการสมัครอ่ืนๆ ที่ไดสงมาในระบบออนไลนแลว รวมทั้งเอกสารฉบับจริง 
ที่ไดลงนามรับรองเอกสารแลวมายื่นเพิม่เติมทั้งทาง email และไปรษณีย ตามที่ระบุไว
ขางตน ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแลวพบวาคุณสมบัติไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัคร ถือวาไมมีสิทธิ์สอบและไมมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 

4 นายขวัญกลา นชุนารถ****    สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสารแลว (ทางไปรษณีย) 
 ใบสมัครที่ลงนามแลว (ทางไปรษณีย) 
 ใบแจงผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจงผล Great-R ฉบับจริง  

ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด (กรณีมีผลสอบแลว) หรือหลักฐาน 
การสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ email) 

 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ป.ตรี 
(ทางไปรษณีย และ email) 

 สำเนาปริญญาบัตร ป.โท (ทางไปรษณีย) และสำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา 
(transcript) ป.โท (ทางไปรษณีย และ email) 

 โครงการวิจัย (ทางไปรษณีย และ email) 
 หนังสือรับรองประสบการณทำงานฉบบัจริง (ทางไปรษณีย และ email) 
 หนังสือรับรองคุณสมบัติ จากผูบังคับบัญชา 1 ฉบับและ อ.ที่ปรึกษา 2 ฉบับ  

(ทางไปรษณีย และ email) 
 หนังสือขออนุญาตใหศึกษาตอเต็มเวลา (ทางไปรษณีย และ email) 

ตลอดจนเอกสารการสมัครอ่ืนๆ ที่ไดสงมาในระบบออนไลนแลว รวมทั้งเอกสารฉบับจริง 
ที่ไดลงนามรับรองเอกสารแลวมายื่นเพิม่เติมทั้งทาง email และไปรษณีย ตามที่ระบุไว
ขางตน ในกรณีทีต่รวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแลวพบวาคุณสมบัติไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัคร ถือวาไมมีสิทธิ์สอบและไมมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 

5 นายวรัชญ นวมอยู****    ใบแจงผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง และใบแจงผล Great-R ฉบับจริง  
ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด (กรณีมีผลสอบแลว) หรือหลักฐาน 
การสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ email) 

 โครงการวิจัย (ทางไปรษณีย) 
 หนังสือรับรองประสบการณทำงานฉบบัจริง (ทางไปรษณีย และ email) 

 หนังสือขออนุญาตใหศึกษาตอเต็มเวลา (ทางไปรษณีย และ email) 

 

6 นางสาวฉัตกฤษ รื่นจิตต    ใบสมัครที่ลงนามแลว (ทางไปรษณีย และ email) 

 ใบแจงผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง (ทางไปรษณีย) 
 ใบแจงผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด (กรณีมี

ผลสอบแลว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ email) 

 ใบแสดงผลการเรียน ป.ตรี (ทางไปรษณีย) 
 ขอมูลอางอิงการเทียบระบบของผลการเรียน ระดับปริญญาโท (ทางไปรษณีย 

และ email) 

 

7 นางสาวกฤติยา ปาตีคำ    ใบแจงผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑที่
กำหนด (กรณีมีผลสอบแลว) หรือหลกัฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ 
email) 

 ใบแจงผล Great-R ฉบับจริง ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด (กรณีมี
ผลสอบแลว) หรือหลักฐานการสมัครสอบ (ทางไปรษณีย และ email) 

 สำเนาปริญญาบัตร ป.ตรี (ทางไปรษณีย และ email) 

 ใบแสดงผลการเรียน ป.ตรี (ทางไปรษณีย และ email) 

(ตอ) สำเนาปริญญาบัตร.... 



เลขท่ี
นั่งสอบ ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ผลการพิจารณา*

หมายเหต/ุ เอกสารทีต่องนำมาแสดงเพ่ิม **,***มีสิทธิ์
สอบ

ไมมีสิทธิ์
สอบ

สำเนาปริญญาบัตร ป.โท (ทางไปรษณีย)
หนังสอืรับรองประสบการณ (ทางไปรษณีย และ email)
หนังสืออนุญาตใหศึกษาตอเต็มเวลา (ทางไปรษณีย และ email)

หมายเหตุ *      หลักสูตรจะเปดสอน เมื่อมีผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีสาขาวิชากำหนด
**    ผูท่ียื่นเอกสารการสมัครไมครบถวน ใหยื่นเอกสารตอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ท่ีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กอนการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะสาขา กรณีท่ีไมสามารถยื่นเอกสารใดไดทันตามกำหนด 
ขอใหยื่นจดหมายช้ีแจงเหตุผล ในกรณีท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแลวพบวาคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศ
รับสมัคร ถือวาไมมีสิทธิ์สอบและไมมีสิทธิ์เขาศึกษา

เนื่องดวยขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยูระหวางประกาศปดท่ีทำการ ใหผูสมัครสงเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย
และขอความกรุณาสงเปน pdf ไฟลมายัง Kornkanok.L@chula.ac.th กอนการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะสาขา

***   ผอนผันการมีผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ตามประกาศคณะครุศาสตร ลงวันท่ี 4 เมษายน 2565 

และการผอนผันการทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2565 ตามการประชุมครั้งท่ี 1/2565 ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 20 มกราคม 2565

**** ผูสมัครรอบท่ี 1

ผลการพิจารณาของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จำนวนผูสมัคร    5+2 รวมเปน 7 คน จำนวนผูมีสิทธ์ิสอบ 5+2 รวมเปน 7 คน

จำนวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ   -    คน

ลงนาม …………………………………………….

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาริณี  ตรีวรัญู)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงนาม …………………………………………….

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ)
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

………………………………………………………


