รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
ภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ)
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
รหัสหลักสูตร 3709
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 23 เมษายน 2565
เวลา 9:00 - 12:00 น.
หองสอบ จัดสอบออนไลน โดยจะแจงรายละเอียดการสอบทาง Email ของผูสมัครภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
เลขที่

ลําดับ

นั่ง

ที่

ชื่อ-สกุล

คะแนน
CU-TEP

สอบ

และอนๆ

ผลการพิจารณา
มีสิทธิ์
สอบ

ไมมสี ิทธิ์
สอบ

เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม*
1

2

3

4

/

5

6

7

1

1

นายนภัทร เอกจริยกร

/

/

2

2

นางสาวพรเพ็ญ คงหนวย

-

/

/

/

/

/

3

3

นางสาวมุทิตา เทพบางจาก

-

/

/

/

/

4

4

นางสาวจันทนา ชัยโอภานนท

-

/

/

/

/

5

5

นางสาวอาภานุช จันแพทยรักษ

/

/

/

/

1. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารบั ณฑิต วิท ยาลั ย ในการประชุมครั้ง ที่ 1/2565 วัน ที่ 20 มกราคม 2565 พิ จารณาแลว มีม ติเห็ นชอบใหมีก ารผอนผันการมีคะแนน
ภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสง
รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1.1 ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
1.2 ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเ ขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
2. กรณีทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับ1
ไดรับการยกเวนไมตองสอบวิชาเฉพาะสาขา
3. ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ ใหสงเอกสารที่ Email: arted.chula@gmail.com ภายในวันเสารที่ 23 เมษายน2565
หมายเหตุ

เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
2. ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา (ถามี)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
4. สําเนา ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
5. ใบอนุญาตใหลาศึกษาตอจากตนสังกัด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
7. จดหมายแนะนําตัวประกอบการสอบสัมภาษณ (Statement of Purpose: SOP)
8. เอกสารแสดงประสบการณการทําวิจัย เชน บทความวิจัย รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ฯลฯ (เฉพาะหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1)

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผูสมัคร

5

คน

จํานวนผูมสี ิทธิ์สอบ
จํานวนผูไมมสี ิทธิ์สอบ

5
-

คน
คน

/(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนบพร...

8

ลงนาม........... ...............................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนบพร แสงวณิช)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2565

ลงนาม.....................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ)
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2565

ลงนาม .....................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2565

รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 )
ภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
เลขที่

ลําดับ

นั่ง

ที่

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ)
รหัสหลักสูตร 3708
คะแนน

ผลการพิจารณา

CU-TEP มีสิทธิ์
และอื่นๆ สอบ

สอบ

เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม*

ไมมสี ิทธิ์ 1 2 3 4 5 6 7
สอบ

ไมมีผูสมัคร

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผูสมัคร

-

คน

จํานวนผูมสี ิทธิ์สอบ
จํานวนผูไมมสี ิทธิ์สอบ

ลงนาม........... ...............................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนบพร แสงวณิช)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2565

-

คน
คน

ลงนาม.....................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ)
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2565

ลงนาม .....................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2565
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