
แบบ บ.21 

รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 (รอบ 2) 

 

หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  รหัสหลักสูตร  3 9 2 3 

ภาควิชา วิจัยและจติวิทยาการศึกษา  สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  

คณะ ครศุาสตร  

กําหนดการปฐมนิเทศของคณะ  

 10 กรกฎาคม 2564  
เวลา 8.00 น. 

กําหนดการปฐมนิเทศของภาควิชา เวลา 13.00 น. 

    

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ 

(เรียงตามเลขที่สมัคร) 

สภาพนิสิต 

สํารอง 

แตมเฉลี่ย

สะสม 

(G-PAX) 

คะแนนภาษาอังกฤษ 

ระบุเปน CU-TEP/ 

TOEFL/IELTS 

GREAT-R 

(T-score) หมายเหตุ 
สามัญ 

ทดลอง

ศึกษา 

 ไมมผีูมสิีทธ์ิเขาศึกษา        

** หากยกเวนคะแนนภาษาอังกฤษใหระบุในชองหมายเหตุวาไดรับการยกเวนตามเกณฑขอใด พรอมแนบหลักฐาน** 

ผูสมัครท้ังหมด 1 ราย ผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 0 ราย 

ผูมีสิทธิ์สอบ 1 ราย สํารอง 0 ราย 

 

ทั้งนี้โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   

ครั้งที่  วันที ่   

 

 

(ลงนาม)   (ลงนาม)   

 (ผศ.ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) (รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 

 หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา คณบดี 

   / มิ.ย. / 2564    /  /   
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แบบ บ.21 

รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 (รอบ 2) 

 

หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  รหัสหลักสูตร  3 9 2 4 

ภาควิชา วิจัยและจติวิทยาการศึกษา  สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  

คณะ ครศุาสตร  

กําหนดการปฐมนิเทศของคณะ  

 10 กรกฎาคม 2564  
เวลา 8.00 น. 

กําหนดการปฐมนิเทศของภาควิชา เวลา 13.00 น. 

    

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ 

(เรียงตามเลขที่สมัคร) 

สภาพนิสิต 

สํารอง 

แตมเฉลี่ย

สะสม 

(G-PAX) 

คะแนนภาษาอังกฤษ 

ระบุเปน CU-TEP/ 

TOEFL/IELTS 

GREAT-R 

(T-score) หมายเหตุ 
สามัญ 

ทดลอง

ศึกษา 

1 นาย ธีรเดช สิงหอินทร 9   3.70 CU-TEP 55 55  

** หากยกเวนคะแนนภาษาอังกฤษใหระบุในชองหมายเหตุวาไดรับการยกเวนตามเกณฑขอใด พรอมแนบหลักฐาน** 

ผูสมัครท้ังหมด 11 ราย ผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 1 ราย 

ผูมีสิทธิ์สอบ 11 ราย สํารอง 0 ราย 

 

ทั้งนี้โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   

ครั้งที่  วันที ่   

 

 

(ลงนาม)   (ลงนาม)   

 (ผศ.ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) (รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 

 หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา คณบดี 

   / ม.ิย. / 2564    /  /   
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แบบ บ.21 

รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 (รอบ 3) 

หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต รหัสหลักสูตร 3 9 2 4 

ภาควิชา วิจัยและจติวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

คณะ ครศุาสตร 

กําหนดการปฐมนิเทศของคณะ 
10 กรกฎาคม 2564 

เวลา 8.00 น. 

กําหนดการปฐมนิเทศของภาควิชา เวลา 13.00 น. 

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ 

(เรียงตามเลขที่สมัคร) 

สภาพนิสิต 

สํารอง 

แตมเฉลี่ย

สะสม 

(G-PAX) 

คะแนนภาษาอังกฤษ 

ระบุเปน CU-TEP/ 

TOEFL/IELTS 

GREAT-R 

(T-score) หมายเหตุ 
สามัญ 

ทดลอง

ศึกษา 

1 น.ส. สิรีธร ดีผาย 9 3.45 

** หากยกเวนคะแนนภาษาอังกฤษใหระบุในชองหมายเหตุวาไดรับการยกเวนตามเกณฑขอใด พรอมแนบหลักฐาน** 

ผูสมัครท้ังหมด 8 ราย ผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 1 ราย 

ผูมีสิทธิ์สอบ 6 ราย สํารอง 0 ราย 

ทั้งนี้โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 

ครั้งที่ วันที ่

(ลงนาม) (ลงนาม) 

(ผศ.ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) (รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 

หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา คณบดี 

/ มิ.ย. / 2564 / / 

� � ไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ

และ GREAT-R
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แบบ บ.21 

รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 (รอบ 3) 

 

หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  รหัสหลักสูตร  3 9 2 5 

ภาควิชา วิจัยและจติวิทยาการศึกษา  สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  

คณะ ครศุาสตร  

กําหนดการปฐมนิเทศของคณะ  

 10 กรกฎาคม 2564  
เวลา 8.00 น. 

กําหนดการปฐมนิเทศของภาควิชา เวลา 13.00 น. 

    

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ 

(เรียงตามเลขที่สมัคร) 

สภาพนิสิต 

สํารอง 

แตมเฉลี่ย

สะสม 

(G-PAX) 

คะแนนภาษาอังกฤษ 

ระบุเปน CU-TEP/ 

TOEFL/IELTS 

GREAT-R 

(T-score) หมายเหตุ 
สามัญ 

ทดลอง

ศึกษา 

 ไมมผีูมสิีทธ์ิเขาศึกษา        

** หากยกเวนคะแนนภาษาอังกฤษใหระบุในชองหมายเหตุวาไดรับการยกเวนตามเกณฑขอใด พรอมแนบหลักฐาน** 

ผูสมัครท้ังหมด 1 ราย ผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 0 ราย 

ผูมีสิทธิ์สอบ 1 ราย สํารอง 0 ราย 

 

ทั้งนี้โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   

ครั้งที่  วันที ่   

 

 

(ลงนาม)   (ลงนาม)   

 (ผศ.ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) (รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 

 หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา คณบดี 

   / มิ.ย. / 2564    /  /   
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