
รายชือผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจาํภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศกึษา  หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ในเวลาราชการ) 
สาขาวชิา   ศิลปศกึษา    รหัสหลกัสตูร   3709 

วันสอบวชิาเฉพาะสาขาวชิา วนัเสาร์ที  25  เมษายน  2563  เวลา 9:00 - 12:00 น.        
ห้องสอบ  จดัสอบออนไลน์ โดยจะแจ้งรายละเอียดการสอบทาง Email ของผู้สมคัรภายในวนัจนัทร์ที 20 เมษายน 2563 

เลขที
นงั
สอบ 

ลาํดบั
ท ี

ชือ-สกลุ คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารทีต้องนํามาแสดงเพมิ* 
 CU-TEP

และอืนๆ 

มีสทิธิ
สอบ 

ไมม่ีสทิธิ
สอบ 

       

1 1 นางสาวณฐัณิชา มณีพฤกษ์     

2 2 นายสชุาติ อิมสาํราญ    

3 3 นางสาวอารียา ศิลปเมธากลุ     

4 4 นางสาวรวิพร ปาณช ู        

- 5 นายวิรุฬห์ เพชรวสนัต์  

หมายเหตุ * ผู้มีสิทธิสอบแต่ยนืเอกสารยงัไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที Email: arted.chula@gmail.com ภายในวันเสาร์ท ี25 เมษายน  
2563 

. ใบแจ้งผลการสอบภาษาองักฤษ      . ใบรายงานผลการศกึษา(Transcript) ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 

. ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี     . สาํเนา ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสาํเร็จการศกึษา 

. ใบอนญุาตให้ลาศกึษาตอ่จากต้นสงักดั      . สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ 
7. จดหมายแนะนาํตวัประกอบการสอบสมัภาษณ์ (Statement of Purpose: SOP)

ผลการพิจารณาของภาควชิา 
จํานวนผู้สมคัร  5   คน  จํานวนผู้มีสทิธิสอบ   4          คน 

จํานวนผู้ไมม่ีสทิธิสอบ       1 คน 

               ลงนาม........... ...............................           ลงนาม.....................................................   
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพนัธุ์)  
       ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ                            ประธานสาขาวิชาศิลปศกึษา 

           สาขาวิชาศิลปศกึษา วนัที  8 เมษายน  2563  

     วนัที  8 เมษายน  2563  

ลงนาม ..................................................... 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)          

             หวัหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศกึษา 
                 วนัที  8 เมษายน  2563 



รายชือผู้สมัครเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ประจาํภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

ภาควชิา  ศลิปะ ดนตรีและนาฏศลิป์ศกึษา  หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ในเวลาราชการ) 
สาขาวชิา   ศลิปศกึษา    รหัสหลักสูตร   3708 

วันสอบวชิาเฉพาะสาขาวชิา วนัเสาร์ที  25  เมษายน  2563  เวลา 9:00 - 12:00 น.        
ห้องสอบ  จดัสอบออนไลน์ โดยจะแจ้งรายละเอียดการสอบทาง Email ของผู้สมคัรภายในวนัจนัทร์ที 20 เมษายน 2563 

เลขที
นงั
สอบ 

ลําดบั
ที 

ชือ-สกลุ คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารทีต้องนํามาแสดงเพิม 

 CU-TEP

และอืนๆ 

มีสิทธิ
สอบ 

ไม่มีสิทธิ
สอบ 

    5  7 8 

- 1 นางสาวณชัชา เจริญชนะกิจ *   

- 2 นางสาวธนพร สายวงศ์ปัญญา *   

- 3 นางสาววาสนา พรหมทอง   

หมายเหตุ  1.  * กรณีทีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑติ สาขาวชิาศลิปศกึษา โดยได้รับเกียรตนิิยมอนัดบั 1  
     ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวชิาเฉพาะสาขา 

2. ผู้ มีสิทธิสอบแตยื่นเอกสารยงัไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที Email: arted.chula@gmail.com

ภายในวนัเสาร์ที 25 เมษายน  2563

เอกสารทต้ีองนํามาแสดงเพมิ 
. ใบแจ้งผลการสอบภาษาองักฤษ      . ใบรายงานผลการศกึษา(Transcript) ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 

. ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี    . สําเนา ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศกึษา 

. ใบอนญุาตให้ลาศกึษาตอ่จากต้นสงักดั   . สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ 

7. จดหมายแนะนําตวัประกอบการสอบสมัภาษณ์ (Statement of Purpose: SOP)

8. เอกสารแสดงประสบการณ์การทําวิจยั เช่น บทความวจิยั รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ ฯลฯ

ผลการพจิารณาของภาควชิา 
จํานวนผู้สมคัร  3   คน  จํานวนผู้ มีสิทธิสอบ   2       คน 

จํานวนผู้ ไม่มีสิทธิสอบ      1 คน 

  ลงนาม..........................................     ลงนาม.....................................................  
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช)           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทริา พรมพนัธุ์)  
  ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ           ประธานสาขาวิชาศลิปศกึษา  

       สาขาวิชาศลิปศกึษา   วนัที  8 เมษายน 2563 

     วนัที  8 เมษายน 2563  

ลงนาม ..................................................... 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)          

             หวัหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศกึษา 
            วนัที  8 เมษายน 2563 




