
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565  (รอบท่ี 1) 

ภาควิชา  หลักสตูรและการสอน หลักสูตร       ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา  ประถมศึกษา  (นอกเวลาราชการ)  รหัสหลักสูตร   3778 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา * เวลา .......................................................
หองสอบ *     คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เลขท่ี
นั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

คะแนน 

ภาษาอังกฤษ 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพิ่ม* 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นางสาวฐิติมา จันทะคีร ี -  *   *   

2 นางสาวชญา  สกุลวงษ     *   

3 นางสาวนวพร  อัจฉริยะเกียรต ิ     *   

4 นางสาวกรองทอง  โตวรวิรัตน -  *   *   

* ขอเล่ือนการสอบขอเขียนไปสอบพรอมกับผูสมัครเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2)
ในวันเสารที่ 28  พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประถมศึกษา 
คร้ังท่ี 4/2565 ลงวันที่ 4  เมษายน  2565 

หมายเหตุ  “คณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมตเิห็นชอบ
ใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่
ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมี
เงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหน่ึง ดังนี้ 

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี)  4.  สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณการทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
7.  อื่น ๆ ...................................................................  8.  อื่น ๆ  ........................................................................... 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
จำนวนผูสมัคร  4 คน  จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ           4      คน 

จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ      - คน



ลงนาม.................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศวีร สายฟา)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา

วันท่ี  ..............................................

ลงนาม.................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภสัรา  ชินวรรโณ)

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
วันท่ี  ...............................................

...............................................
จารย ดร.อาภสัรา  ชิ
ควิชาหลักสูตรและกา
...............................................................................................................................................................



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1) 
(รับสมัครเทอมปลาย ปการศึกษา 2564) 

ภาควิชา  หลักสตูรและการสอน หลักสูตร       ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา  ประถมศึกษา  (นอกเวลาราชการ)  รหัสหลักสูตร   3778 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา * เวลา ...................................................... 
หองสอบ *     คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เลขท่ี
นั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

คะแนน 

ภาษาอังกฤษ 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพ่ิม* 
มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไมมสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นางสาวภัทราวดี  ดอกไมหอม        

2 นางสาวกนกวรรณ  พงษสุทธิ์ -  *      

* ขอเล่ือนการสอบขอเขียนไปสอบพรอมกับผูสมัครเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2565 (รอบท่ี 2)
ในวันเสารที่  28  พฤษภาคม 2565  เวลา 9.00-12.00 น. 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประถมศึกษา 
คร้ังท่ี 4/2565 ลงวันที่ 4  เมษายน  2565 

หมายเหตุ  “ คณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลยั ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมตเิห็นชอบ
ใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่
ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมี
เงื่อนไขวานสิิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหน่ึง ดังนี้ 

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี)  4.  สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณการทำงาน 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
7.  อื่น ๆ ...................................................................  8.  อื่น ๆ  ........................................................................... 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
จำนวนผูสมัคร  2 คน  จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ          2     คน 

จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ      - คน



ลงนาม.................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศวีร สายฟา)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา

วันท่ี  ..............................................

ลงนาม.................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภสัรา  ชินวรรโณ)

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
วันท่ี  ...............................................

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

..............................
ารย ดร.อาภสัรา  ชิ
ชาหลักสูตรและการ
..............................................................................................................................................................


