
 
 

 

 
 

ประกาศ  หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศกึษาระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563  ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ  (รอบ 2) 

 

ตามประกาศจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เร่ือง ปิดทีท่ำการทีต่ั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวจนถึง 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  นั้น   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์  คร้ังที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  จึงมีมติจัดสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์  ประจำ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563  ในรูปแบบออนไลน์  และขอประกาศให้ผู้มี
รายนามต่อไปนี้  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)    เปน็ผู้ผา่นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีพิเศษ (คร้ังที่ 2) และ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 2)   เป็นผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาตน้  
ปีการศึกษา 2563  ด้วยวิธีปกต ิ (รอบ 2)  

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ ณ วันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ.  2563 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์  มมีาก) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
 
 
 



เอกสารแนบหมายเลข 1 
 
 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563   (ครั้งที่ 2) 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (วิธีพิเศษ) 
 

 

 ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายณัฐนนท์  ตัวลือ รหัสหลักสูตร 3308  (แผน ก แบบ ก 2)  
เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ 2 นางสาวหัฏฐฌา กองจิว 

 
สำหรับกำหนดการรายงานตัวและกำหนดการอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
 
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์  มีมาก) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

           สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
 



เอกสารแนบหมายเลข 2 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  ด้วยวิธีปกติ  (รอบ 2) 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัสหลักสูตร 3308) 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 

1. นายปฏิหารย์  กำธรเกียรติ 
2. นายวสวัตติ์  กิจเจริญทรัพย์ด ี
3. นายพงศธรณ์  โชตชิญาน์ 
4. นายธิติวฒัน์ เครือคำฝั้น 
5. นายอภิชา  สุทธชิยาพิพัฒน ์
6. นางสาวกาญณัฐ  โชติกรวัฒน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัสหลักสูตร 3311) 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
1. นายพชิญทักษ์  ผลรอด 
2. นายบูรฮาน  เจะมะ 
3. นายฐิติพงศ์  ฆารไชย 
4. นายศรัณญ์จักรี  ฤกษ์ฤทธิ์ 
5. นางสาวจฑุามาศ  สุขเป็ง 

 
  ทั้งนี้ ขอให้มีผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกฯ รอบที่ 1  และรอบที่ 2  ดูรายละเอียดและกำหนดการสอบ 
ตามเอกสารแนบหมายเลข 3  
 
 

  (ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์  มมีาก) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

         สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
 

 



เอกสารแนบหมายเลข 3 
   

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)  

 
1. กำหนดการรับทราบรายละเอียด และซักซ้อมการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น.  
Topic: Grad Exam Meeting 
Join Zoom Meeting 
https://chula.zoom.us/j/96837678132?pwd=RWdzMkxiOGxSTE5oN3pyOXhWTlp3UT09 
ID: 968 3767 8132   Password: 561268 
** ขอให้ผู้สมัครตั้งชื่อ Profile ใน Zoom เป็น ชื่อและนามสกุลจริงภาษาอังกฤษ ** 
 

2. กำหนดการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 

                      รายละเอียดการสอบ กำหนดการ 
สอบข้อเขียนในรูปแบบออนไลน์   

  1.  Principles of Mathematics และ Calculus 
 

พ. 27 พ.ค. 63  
เวลา 8.30 – 11.30 น. 
(ห้องสอบเปิดเวลา 8.15 น.) 

   2.  Linear Algebra, Abstract Algebra และ 
       Mathematical Analysis 

พฤ. 28 พ.ค. 63 
เวลา 8.30 – 11.30 น. 
(ห้องสอบเปิดเวลา 8.15 น.) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
(ทางเว็บไซต์หลักสูตรและ facebook หลักสูตร) 

พฤ.28 พ.ค. 63  เวลา 18.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการออนไลน์  
(เฉพาะผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณท์างวิชาการ) 
 

ศ. 29 พ.ค. 63  
เวลา 9.00 – 16.00 น. 
(โดยจะแจ้งเวลาที่แน่นอนภายหลงั) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ทางเว็บไซต์หลักสูตรและ facebook หลักสูตร) 

ศ. 5 มิ.ย. 63 

 
3. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบออนไลน์ ดังนี ้

1. คอมพิวเตอร ์โน๊ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์สื่อสารอ่ืนที่รองรับการสอบออนไลน์ผา่นระบบวิดีโอ  
2. ศึกษาและทำความเข้าใจการใชง้านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จากการซักซ้อมมาก่อนวันสอบ 

 
  4.   หากมีข้อขัดข้องโปรดตดิต่อ Nanicha.T@chula.ac.th 

 
******************************* 

 

 

 


