
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1)

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา รหัสหลักสูตร  3942
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารที่  23  เมษายน  2565  เวลา 13.00 – 13.30 น.
หองสอบ ระบบสอบออนไลน**    
เลขท่ีนั่ง
สอบ

ลำดับ
ที่

ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพิ่ม*
CU-TEP* มีสิทธิ์สอบ ไมมีสิทธิ์

สอบ
1 2 3 4 5 6 7 8

001 1 นางสาว อวัสดากานต ภูมี / X

หมายเหตุ  *ผูมีสิทธิ์สอบที่ย่ืนเอกสารยังไมครบ ใหนำสงเอกสารมาที่ ดร. สยา ทันตะเวช อีเมล Saya.T@chula.ac.th ภายใน
วันศุกรที่  22  เมษายน  2565  

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทา)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี 4.  สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเรจ็การศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณการทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
7. หนังสือรับรองคุณสมบตัิ (Recommendation) 8. โครงรางวิจัย

* กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา 
สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลอง
ศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดำเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ดังน้ี            
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
** การสอบแบบระบบสอบออนไลน รายละเอียดวิธีการสอบจะแจงใหทราบทางอีเมลของผูสมัคร ในวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2565 หาก
ตรวจสอบแลววาไมไดรับอีเมลดังกลาว ใหติดตอที่ คณุธวัชชัย แยมวงศ Line Official ID: @322soogg

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จำนวนผูสมัคร  1 คน จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ 1  คน    จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ     0  คน

ลงนาม......................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชฏาลมัพก  เหลาวานิช)

ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา
วันท่ี  7  เมษายน  2565

ลงนาม.....................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา

วันท่ี  7  เมษายน  2565

................................................................................................................ ....................................................



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1)

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา รหัสหลักสูตร  3940
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารที่  23  เมษายน  2565  เวลา 13.00 – 13.30 น.
หองสอบ ระบบสอบออนไลน**    
เลขท่ีนั่ง
สอบ

ลำดับ
ที่

ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพิ่ม*
CU-TEP* มีสิทธิ์สอบ ไมมีสิทธิ์

สอบ
1 2 3 4 5 6 7 8

ไมมผีูสมัคร

หมายเหตุ  *ผูมีสิทธิ์สอบที่ย่ืนเอกสารยังไมครบ ใหนำสงเอกสารมาที่ ดร. สยา ทันตะเวช อีเมล Saya.T@chula.ac.th ภายใน
วันศุกรที่  22  เมษายน  2565  

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทา)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี 4.  สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเรจ็การศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณการทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
7. หนังสือรบัรองคุณสมบัติ (Recommendation) 8. โครงรางวิจัย

* กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา 
สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลอง
ศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดำเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ดังน้ี            
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
** การสอบแบบระบบสอบออนไลน รายละเอียดวิธีการสอบจะแจงใหทราบทางอีเมลของผูสมัคร ในวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2565 หาก
ตรวจสอบแลววาไมไดรับอีเมลดังกลาว ใหติดตอที่ คณุธวัชชัย แยมวงศ Line Official ID: @322soogg

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จำนวนผูสมัคร  0 คน จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ 0  คน    จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ     0  คน

ลงนาม......................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชฏาลมัพก  เหลาวานิช)

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา
วันท่ี  7  เมษายน  2565

ลงนาม.....................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา

วันท่ี  7  เมษายน  2565

............................................................................................
 

..........................................................................................



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1)

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา รหัสหลักสูตร  3943
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารที่  23  เมษายน  2565  เวลา 13.00 – 13.30 น.
หองสอบ ระบบสอบออนไลน**    
เลขท่ีนั่ง
สอบ

ลำดับ
ที่

ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพิ่ม*
CU-TEP* มีสิทธิ์สอบ ไมมีสิทธิ์

สอบ
1 2 3 4 5 6 7 8

ไมมผีูสมัคร

หมายเหตุ  *ผูมีสิทธิ์สอบที่ย่ืนเอกสารยังไมครบ ใหนำสงเอกสารมาที่ ดร. สยา ทันตะเวช อีเมล Saya.T@chula.ac.th ภายใน
วันศุกรที่  22  เมษายน  2565  

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทา)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี 4.  สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเรจ็การศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณการทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
7. หนังสือรบัรองคุณสมบัติ (Recommendation) 8. โครงรางวิจัย

* กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา 
สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลอง
ศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดำเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ดังน้ี            
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
** การสอบแบบระบบสอบออนไลน รายละเอียดวิธีการสอบจะแจงใหทราบทางอีเมลของผูสมัคร ในวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2565 หาก
ตรวจสอบแลววาไมไดรับอีเมลดังกลาว ใหติดตอที่ คณุธวัชชัย แยมวงศ Line Official ID: @322soogg

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จำนวนผูสมัคร  0 คน จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ 0  คน    จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ     0  คน

ลงนาม......................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชฏาลมัพก  เหลาวานิช)

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา
วันท่ี  7  เมษายน  2565

ลงนาม.....................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา

วันท่ี  7  เมษายน  2565

............................................................................................
 

..........................................................................................


