รายชือผู้สมัครเข้ าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2563
ภาควิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ)
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
รหัสหลักสูตร 3709
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ ที 25 เมษายน 2563
เวลา 9:00 - 12:00 น.
ห้ องสอบ จัดสอบออนไลน์ โดยจะแจ้ งรายละเอียดการสอบทาง Email ของผู้สมัครภายในวันจันทร์ ที 20 เมษายน 2563
เลขที

ลําดับ

นัง

ที

ชือ-สกุล

คะแนน
CU-TEP

สอบ

และอืนๆ

ผลการพิจารณา
มีสทิ ธิ
สอบ

เอกสารทีต้ องนํามาแสดงเพิม*

ไม่มีสทิ ธิ
สอบ

1

1

นางสาวณัฐณิชา มณีพฤกษ์

9

9 9

9

2

2

นายสุชาติ อิมสําราญ

9

9

9

3

3

นางสาวอารียา ศิลปเมธากุล

9

9 9

9

4

4

นางสาวรวิพร ปาณชู

9

-

5

นายวิรุฬห์ เพชรวสันต์

9

9 9 9 9 9

9

หมายเหตุ * ผู้มีสิทธิสอบแต่ ยนเอกสารยั
ื
งไม่ ครบ ให้ ส่งเอกสารที Email: arted.chula@gmail.com ภายในวันเสาร์ ที 25 เมษายน
2563
. ใบแจ้ งผลการสอบภาษาอังกฤษ
. ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริ ญญาตรี . สําเนา ใบปริ ญญา หรื อ ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษา
. ใบอนุญาตให้ ลาศึกษาต่อจากต้ นสังกัด
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ
7. จดหมายแนะนําตัวประกอบการสอบสัมภาษณ์ (Statement of Purpose: SOP)
ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผู้สมัคร 5

คน

จํานวนผู้มีสทิ ธิสอบ
จํานวนผู้ไม่มีสทิ ธิสอบ

4
1

คน
คน

ลงนาม.....................................................
ลงนาม........... ...............................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์)
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที 8 เมษายน 2563
วันที 8 เมษายน 2563
ลงนาม .....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริ ฐ)
หัวหน้ าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ศึกษา
วันที 8 เมษายน 2563

รายชือผู้สมัครเข้ าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2563
ภาควิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ศึกษา
หลักสูตร ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ)
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
รหัสหลักสูตร 3708
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ ที 25 เมษายน 2563 เวลา 9:00 - 12:00 น.
ห้ องสอบ จัดสอบออนไลน์ โดยจะแจ้ งรายละเอียดการสอบทาง Email ของผู้สมัครภายในวันจันทร์ ที 20 เมษายน 2563
เลขที

ลําดับ

นัง

ที

ชือ-สกุล

คะแนน
CU-TEP

สอบ

และอืนๆ

ผลการพิจารณา
มีสิทธิ
สอบ

เอกสารทีต้ องนํามาแสดงเพิม
5

ไม่มีสิทธิ
สอบ

7

-

1

นางสาวณัชชา เจริ ญชนะกิจ

9*

9

9

-

2

นางสาวธนพร สายวงศ์ปัญญา

9*

9

9

-

3

นางสาววาสนา พรหมทอง

9

หมายเหตุ 1. * กรณีทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้ รับเกียรตินิยมอันดับ 1
ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขา
2. ผู้มีสิทธิสอบแต่ยืนเอกสารยังไม่ครบ ให้ ส่งเอกสารที Email: arted.chula@gmail.com
ภายในวันเสาร์ ที 25 เมษายน 2563
เอกสารทีต้ องนํามาแสดงเพิม
. ใบแจ้ งผลการสอบภาษาอังกฤษ
. ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริ ญญาตรี
. สําเนา ใบปริ ญญา หรื อ ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษา
. ใบอนุญาตให้ ลาศึกษาต่อจากต้ นสังกัด
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ
7. จดหมายแนะนําตัวประกอบการสอบสัมภาษณ์ (Statement of Purpose: SOP)
8. เอกสารแสดงประสบการณ์การทําวิจยั เช่น บทความวิจยั รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ
ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผู้สมัคร
3

คน

ลงนาม..........................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช)
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที 8 เมษายน 2563

จํานวนผู้มีสิทธิสอบ
จํานวนผู้ไม่มีสิทธิสอบ

2
1

ลงนาม.....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์)
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที 8 เมษายน 2563

ลงนาม .....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริ ฐ)
หัวหน้ าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ศึกษา
วันที 8 เมษายน 2563

คน
คน

8

