
แบบ  บ. 21 
รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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คณะ        ครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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กำหนดการปฐมนิเทศของภาควิชา …จะแจงใหทราบในภายหลัง ผาน https://www.edu.chula.ac.th/ ................ 

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

(เรียงตามเลขท่ีสมัคร) 

สภาพนิสิต 

สำรอง 
แตมเฉล่ีย
สะสม  

(G-PAX) 

คะแนนภาษาอังกฤษระบุ
เปน CU - TEP/ 
TOEFL /IELTS 

หมายเหต ุสามัญ 
ทดลอง
ศึกษา 

1 นางมานิดา เสารอง  

2 นายพงษพัฒน พรอมสุขสันต  

3 นางสาวชญานี จินดางาม  

4 นางสาววาทิตยา แตเจรญิ  

5 นางสาวปฐมาภรณ ตานิ่ว  

6 นายวรท ฤทธ์ิอินทร  - 

7 นางสาววิมลทิพย ชุติมนตโฆสิต  

8 นายวีระศักดิ์ โคตรทา  - 

9 นายกฤช ประชาญสิทธ์ิ  

10 นางสาวทิพยสุดา คฤหด ี  

11 นายกัมปนาท ธรรมผาติ  - 

12 นางสาววิภาวรรณ ชางคำ  - 

13 นางสาวเมธาวดี ดวงแกว  

14 นางสาวญดาพร เลิศกำจรวัฒน  

15 นางสาวกันตฤทัย แสงทอง  

16 นางสาวศุภษา อังกาบูรณะ  

17 นางสาวปทิตตา ตันติพิภพ  

18 นายปาณพล เภตรา  - 

19 นางสาวกัญญารัตน โพธิวัฒน  

20 นางสาวทิพยสุดา จิ๋วใจ  

21 นายจิณณวัตร ปานจีน  

22 นายณัฐวุฒิ เขตผดุง  - 
23 นางสาวศรัณยา ยิ่งยวด  - 

24 นางสาววราภรณ แสนพาน  

25 นางกฤตยา ภวคัรานนท  - 

26 นางสาวกานตสินี แสนใจงามวรภัทร  - 

27 นายศุภฤกษ วัฒนศรี  

28 นางสาวชนานุช ดอกประทุม  - 

29 นายธนเทพ ปลายแกน  
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ที่ ชื่อ – นามสกุล 
(เรียงตามเลขท่ีสมัคร) 

สภาพนิสิต 
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หมายเหต ุสามัญ 
ทดลอง
ศึกษา 

30 นางสาวสรลัพัฒน พรหมสาขา ณ สกลนคร  

31 นายธนวันต รามศิลป  - 

32 นางสาวชลธิชา บุญสอง  

33 นางสาวชมภูนุช จันทรแสง  - 

34 นายณัฐภัทร สำเร็จ  - 

35 นายวิศรุฒม เอมสมบรูณ  

36 นายปฏิภาณ เทพพิทักษ  

37 นายภานุพงศ เพชรรัตน  
38 นางสาวนิภาพร วงษศิร ิ  - 

39 นางสาวกเฌอ วรรณประเสริฐ  - 

40 นางสาวพรพรหม พานิชเจริญ  - 

41 นางสาวณัฐธยาน ลิมปเลิศ  - 

42 นางสาวพาขวัญ มั่งมูล  
43 นายเทพประสิทธ์ิ ชัยปญญา  
44 นายอิศรา ภูกะฐิน  
45 นางสาวสายรุง ศรีคำ  
46 นางสาวศิริวรรณ อินทสิน  - 

47 นายทินภัทร ธัญญเจรญิ   
48 นายพิชญ วัยวุฒิ   
49 นางสาวอรพิชา อรุโณทัย  - 

50 นายพงษเพชร คำแกว  
51 นางสาวชิตาพัณณ ภูรินันทพาณิชย  - 

52 นางสาวภัททิยา ขำทวี  - 

53 นายนรวิชญ จีนยิ้ม  - 

54 นายนนทปวิธ เพชระ  - 

55 นางสาวพิมพิศา กุลประสตู ิ  - 

56 นางสาวปภาดา ทองดีเลิศ  - 

57 นายสมดี เคี่ยนบุน  - 

58 นางสาวสุวพัชร ศิริจันทร   
59 นายปฐมพร ดำงาม   
60 นางสาวอโนชา อินทรักษา   
61 นางสาวเมธาพร มีใย  - 

62 นางสาวพิชชาพร กุลเรือง   
63 นายปยะณัฐ แกวมณีชัย  - 

64 นางสาวฑิฆัมพร สุดาเดช   
65 นางสาววริศรา ตูจินดา  - 

66 นางสาวอมาวสี วิรยิะนุเคราะห  
67 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ  
68 นางสาวพัชราพร มุสโิก  
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69 นางสาวทิพยสุดา สวัสดิวงษ 
70 นายกองเกียรติ กุลสา 
71 นายธนกฤต กิจธนากำจร 
72 นายบุรินทรวรวิทย พวนอุย - 
73 นายสุพิรุฬห กลวยปา - 

74 นางสาวอัจฉราพร วงษพัฒน - 

75 นางสาวจุไรรัตน คลองโคน - 

76 นางสาวณัฐชรินธร อภิวิชญโชษิตา - 

77 นายยศวีร อมรโชติเศรษฐ - 

78 นางสาวสิริวรรณ ดำทับ - 

79 นายอภิสิทธ์ิ พรมด ี - 

80 นายปพนวิช พลวิทย - 

81 นายธนพล ตันตระกลู - 

82 นายอลงกรณ เดชะ - 

83 นางสาวศุภมาส สบายจิตต - 

84 นางสาววารินทร เกมอ - 

85 นางสาวอรทัย ไกรเภา - 

86 นางอาทิตยา ดาริชาต ิ - 

87 นายกิตติวัฒน มานะยิ่ง - 

88 นางสาวชุติมา วิสุทธิกุล - 

ผูสมคัรทั้งหมด     210    ราย  ผูผานการสอบคดัเลือกเขาศึกษา        36     ราย   
ผูมีสิทธ์ิสอบ        154    ราย  สำรอง     52    ราย  

    (ลงนาม)  ..................................................................   (ลงนาม)  ...............................................................................  
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนัทรัตน เจรญิกุล)  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนัทรัตน เจรญิกุล) 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   ประธานสาขาวิชาบรหิารการศึกษา 

  สาขาวิชาบริหารการศึกษา     19 เม.ย. 2564 
 19 เม.ย. 2564 

  (ลงนาม) ……………………..............…………………………....... 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย)  

  หัวหนาภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนำทางการศึกษา
  19 เม.ย. 2564 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   คร้ังท่ี  ............../.................  วันท่ี  ............................................. 

 (ลงนาม)   .................................................... 
 (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 

 คณบดี 



 

หมายเหตุ  1.  โปรดสง บ. 21 พรอมใบสมัครฉบับจริงของผูผานการสอบคัดเลือก  สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ  .. 
 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2.  กรณีเรยีกนิสิตสำรอง กรุณาแจงบัณฑิตวิทยาลัยอยางชาท่ีสดุภายในสัปดาหแรก 
      ของการเปดภาคเรียน พรอมบันทึกขอยกเวนคาปรับในการลงทะเบียนเรียน 
 3. กรณีที่นิสติขอเขารวมฟง (Visitor)  ใหกำหนดระยะเวลาการขอเขารวมฟงในชองหมายเหต ุ


