
แบบ บ. 21 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 

หลักสูตร  ครศุาสตรมหาบัณฑิต                                 รหัสหลกัสูตร   3 5 6 1 
ภาควิชา  หลักสูตรและการสอน                               สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)  
คณะ       ครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก าหนดการวนัปฐมนิเทศของคณะครุศาสตร์       
  วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.00 – 12.00 น.  
   แจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/ 
ก าหนดการวนัปฐมนิเทศของภาควิชาและสาขาวิชา  
  วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.   
    
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - นามสกลุ 
(เรียงตามเลขที่สมัคร) 

สภาพนิสิต 
ส ารอง
เรียง

ตามล าดับ 

แต้มเฉลี่ย 
สะสม 

(G-PAX) 

คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

ระบุเป็น CU-TEP 
/TOEFL/IELTS 

หมายเหต ุ
สามัญ ทดลอง 

ศึกษา 

1 นางสาววิมลสิริ พรหมด้าว  9  3.82  ขาดคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวพิมพ์ลดา วารีวนิช  9  3.57  ขาดคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

 
ผู้สมัครทั้งหมด 4 ราย ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา     2 ราย 

ผู้มีสิทธิส์อบ                      4 ราย สามัญ 0 ราย ทดลองศึกษา      2 ราย 

   ส ารอง - ราย    
 

 

 
(ลงนาม)   …………………………………………………………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนฐัษรณ์ จารุชัยนิวฒัน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

(ลงนาม)   ……………………………………………………………                                                                             
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ) 

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

 
 
 

(ลงนาม)   ………………..........……………………………………………                                                                             
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

๗

m



- 2 - 
 
 

 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์   ครั้งที.่...................... วันที.่.................................................. 

 

                                                   (ลงนาม) ........................................................ 

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
                                                                         คณบด ี
            วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/2564                10   มิถุนายน  2564



แบบ บ. 21 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 

หลักสูตร  ครศุาสตรมหาบัณฑิต                                 รหัสหลกัสูตร   3 5 6 1 
ภาควิชา  หลักสูตรและการสอน                               สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)  
คณะ       ครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก าหนดการวนัปฐมนิเทศของคณะครุศาสตร์       
  วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.00 – 12.00 น.  
   แจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/ 
ก าหนดการวนัปฐมนิเทศของภาควิชาและสาขาวิชา  
  วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.   
    
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - นามสกลุ 
(เรียงตามเลขที่สมัคร) 

สภาพนิสิต 
ส ารอง
เรียง

ตามล าดับ 

แต้มเฉลี่ย 
สะสม 

(G-PAX) 

คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

ระบุเป็น CU-TEP 
/TOEFL/IELTS 

หมายเหต ุ
สามัญ ทดลอง 

ศึกษา 

1 นางสาวเกวลิน ศรีสวัสดิ ์  9  3.41  ขาดคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวสโรชา พูลธนะ  9  3.36  ขาดคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

 
ผู้สมัครทั้งหมด 2 ราย ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา     2 ราย 

ผู้มีสิทธิส์อบ                      2 ราย สามัญ 0 ราย ทดลองศึกษา      2 ราย 

   ส ารอง - ราย    

 

 
(ลงนาม)   …………………………………………………………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนฐัษรณ์ จารุชัยนิวฒัน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

(ลงนาม)   ……………………………………………………………                                                                             
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ) 

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

 
 
 

(ลงนาม)   ………………..........……………………………………………                                                                             
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

ตฟ๊
ฒื๊



- 2 - 
 
 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์   ครั้งที.่...................... วันที.่.................................................. 

 

                                                   (ลงนาม) ........................................................ 

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
                                                                         คณบด ี
            วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/2564                10   มิถุนายน  2564


