
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 (รอบ 1) 

ภาควิชา วิจัยและจติวิทยาการศึกษา หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา รหัสหลักสตูร 3 0 7 6 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 น. 
หองสอบ สอบปากเปลา online อาคาร -

เลขท่ี 

นั่งสอบ 
ลําดับ 
ที ่ ช่ือ-นามสกุล 

ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่มเตมิ 
หมายเหต ุ

มีสิทธ์ิสอบ ไมมสีิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 นาย สุทธิ สีพิกา  * 
สอบขอเขียน 

*ขาด 1 ฉบับ

1. สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 6. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 7. ใบแจงผลการสอบความถนดัทางวิชาการ (GREAT-R)

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 8. หนังสือรับรองคณุสมบัติฯ 3 ฉบับ
4. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 9. โครงรางวิจัย
5. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา

หมายเหตุ 1. ผูมีสิทธ์ิสอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ ให scan เปน pdf file โดยสงมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th 

ภายในวันเสารที่ 25 เมษายน 2563 
2. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติ
เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯจะมีสถานภาพเปนนิสิต
ประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2563 ดังนี้
1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด
2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ. 2557

3. ในวันสอบขอเขียนและวันสอบสัมภาษณ ขอใหผูสมัครทดสอบสัญญาณ internet ภาพ เสียง และไมโครโฟน
อุปกรณที่ใชในการสอบใหพรอมกอนเริ่มสอบ จัดเตรียมสถานที่ในระบบปด ปราศจากสิ่งรบกวน และขอให
ผูสมัครเขาระบบ online กอนเวลาสอบ 15 นาที ทั้งนี้ link เพื่อเขาสูหองสอบจะจัดสงใหทาง e-mail ของ
ผูสมัครแตละคน และระหวางการสอบจะมีการบันทึกภาพและเสียง

ผลการพิจารณาของสาขาวิชา 
จํานวนผูสมัคร 1 คน จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ 1 คน 

จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ 0 คน 

ลงนาม ลงนาม
 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 (รอบ 1) 

ภาควิชา วิจัยและจติวิทยาการศึกษา หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา รหัสหลักสตูร 3 0 7 7 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 น. 
หองสอบ สอบปากเปลา online อาคาร -

เลขท่ี 

นั่งสอบ 
ลําดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่มเตมิ 

หมายเหต ุ
มีสิทธ์ิสอบ ไมมสีิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 นางสาว ชัญญา ชาตพิทยากุล  สอบขอเขียน 

2 นาง พวงผกา ปวีณบําเพ็ญ  สัมภาษณอยางเดียว 

3 นางสาว ภัทรพร เลาวงค สอบขอเขียน 

4 นาย สอนจด วงศกาฬสินธุ  สอบขอเขียน 

5 นางสาว วรรณ ี สุจจิตรจูล สอบขอเขียน 

6 นางสาว กณิชชา ศิริศักดิ ์  สัมภาษณอยางเดียว 

7 นางสาว ธนาภา ง้ิวทอง  สัมภาษณอยางเดียว 

8 นาย ณัฐพล บัวอุไร  สอบขอเขียน 

9 นางสาว ศิริปรียา ใจบุญมา สอบขอเขียน 

10 นาย ธีรยุทธ สัจจะบุตร  สอบขอเขียน 

11 นาย ภาวัช ครูซ สอบขอเขียน 

1. สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 6. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 7. ใบแจงผลการสอบความถนดัทางวิชาการ (GREAT-R)

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 8. หนังสือรับรองคณุสมบัติฯ 3 ฉบับ
4. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 9. โครงรางวิจัย
5. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา

หมายเหตุ 1. ใหผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ดูรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณอีกครั้ง วันศกุรที่ 1 พฤษภาคม 2563 

2. ผูมีสิทธ์ิสอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ ให scan เปน pdf file โดยสงมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th

ภายในวันเสารที่ 25 เมษายน 2563
3. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติ
เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯจะมีสถานภาพเปนนิสิต
ประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2563 ดังนี้
1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด
2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ. 2557
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4. ในวันสอบขอเขียนและวันสอบสัมภาษณ ขอใหผูสมัครทดสอบสัญญาณ internet ภาพ เสียง และไมโครโฟน
อุปกรณที่ใชในการสอบใหพรอมกอนเริ่มสอบ จัดเตรียมสถานที่ในระบบปด ปราศจากสิ่งรบกวน และขอให
ผูสมัครเขาระบบ online กอนเวลาสอบ 15 นาที ทั้งนี้ link เพื่อเขาสูหองสอบจะจัดสงใหทาง e-mail ของ
ผูสมัครแตละคน และระหวางการสอบจะมีการบันทึกภาพและเสียง

ผลการพิจารณาของสาขาวิชา 
จํานวนผูสมัคร 11 คน จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ 11 คน 

จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ 0 คน 

ลงนาม ลงนาม
 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 (รอบ 1) 

ภาควิชา วิจัยและจติวิทยาการศึกษา หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา รหัสหลักสตูร 3 0 7 8 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 น. 
หองสอบ สอบปากเปลา online อาคาร -

เลขท่ี 

นั่งสอบ 
ลําดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่มเตมิ 

หมายเหต ุ
มีสิทธ์ิสอบ ไมมสีิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 วาท่ี รต. ศิชา สังวารวงษ  สอบขอเขียน 

2 นาง สุจิรา ฟุงเฟอง สอบขอเขียน 

3 พันโท สรานันท อนุชน  สัมภาษณอยางเดียว 

4 นางสาว สุธิดา ชาญวารินทร สอบขอเขียน 

5 นางสาว สุวนีย เอื้อพันธศิริกุล  สอบขอเขียน 

6 นางสาว ชนัดดา มะโนสร  สัมภาษณอยางเดียว 

7 นาง วาสนา หลวงพิทักษ สอบขอเขียน 

8 นางสาว เนาวรัตน บูชา  สอบขอเขียน 

1. สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 6. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 7. ใบแจงผลการสอบความถนดัทางวิชาการ (GREAT-R)

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 8. หนังสือรับรองคณุสมบัติฯ 3 ฉบับ
4. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 9. โครงรางวิจัย
5. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา

หมายเหตุ 1. ใหผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ดูรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณอีกครั้ง วันศกุรที่ 1 พฤษภาคม 2563 

2. ผูมีสิทธ์ิสอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ ให scan เปน pdf file โดยสงมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th

ภายในวันเสารที่ 25 เมษายน 2563
3. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติ
เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯจะมีสถานภาพเปนนิสิต
ประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2563 ดังนี้
1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด
2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ. 2557
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4. ในวันสอบขอเขียนและวันสอบสัมภาษณ ขอใหผูสมัครทดสอบสัญญาณ internet ภาพ เสียง และไมโครโฟน
อุปกรณที่ใชในการสอบใหพรอมกอนเริ่มสอบ จัดเตรียมสถานที่ในระบบปด ปราศจากสิ่งรบกวน และขอให
ผูสมัครเขาระบบ online กอนเวลาสอบ 15 นาที ทั้งนี้ link เพื่อเขาสูหองสอบจะจัดสงใหทาง e-mail ของ
ผูสมัครแตละคน และระหวางการสอบจะมีการบันทึกภาพและเสียง

ผลการพิจารณาของสาขาวิชา 
จํานวนผูสมัคร 8 คน จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ 8 คน 

จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ 0 คน 

ลงนาม ลงนาม
 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 




