
  
รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  (รอบ 1) 

 
ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต            หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน           รหัสหลักสูตร 3556 (แผน ก แบบ ก 1) 
หมายเหตุ :  สอบสัมภาษณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19    
                โดยใชการสอบสัมภาษณระบบออนไลน 

เลขที่
นั่ง
สอบ 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ คะแนน
ภาษา 
อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิม* 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
นายธีรพงษ รุงวิวัฒนศิลป 
MR. TEERAPONG RUNGWIWATSIN 

TOEFL
500 

 
 

- - -    -  

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ             2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเทา    
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตร ี      4. สําเนาปรญิญาบตัร หรือ ใบรับรองการสําเรจ็การศึกษา   
5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน                  6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ  
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 
8. ความเรียงเกี่ยวกับประสบการณทํางาน (ถามี) ความคาดหวังในการเรียน และการนําความรูดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนไป
ใชใหเปนประโยชนกับหนวยงาน/องคกร หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A 4 

 
 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จํานวนผูสมัคร   1    คน   จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ           1        คน 
       จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ        -         คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการ
รับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคั ดเลือก (บ.21)   
ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
      1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 
     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับ 
                   ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

          
                                                                                
               ลงนาม    ....................................................                  ลงนาม    ..................................................... 

               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล)                        (รองศาสตราจารย ดร.วรรตัน  ปทุมเจริญวัฒนา) 
         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ                 ประธานสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน              

                สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                 วันที ่ 5  เมษายน  2564 
                        วันที่  5  เมษายน  2564                                                                                                               

                         
            

ลงนาม    ......................................................................... 
(รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา) 

หัวหนาภาควชิาการศึกษาตลอดชีวิต 
วันที่  5  เมษายน  2564 

 
 
 
 
 



 
รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  (รอบ 1) 

 
ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต            หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน           รหัสหลักสูตร 3557 (แผน ก แบบ ก 2) 
หมายเหตุ :  สอบสัมภาษณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19    
                โดยใชการสอบสัมภาษณระบบออนไลน 

เลขที่
นั่ง
สอบ 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ คะแนน
ภาษา 
อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิม* 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
นายมนสัวี ปะกิริโย 
MR. MANATSAWEE PAKIRIYO 

       
 

 -       

2 2 นางสาววิรชา วุฒิเสน 
MISS VIRACHA WUTISEN   

 
 -  -   -  

3 3 นายกษิเดช อิทธิอัครกุล 
MR. KASIDECH ITTHIAKARAKUL 

CU-TEP 
34  

 
 -       

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ             2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเทา    
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตร ี      4. สําเนาปรญิญาบตัร หรือ ใบรับรองการสําเรจ็การศึกษา   
5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน                  6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ  
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 
8. ความเรียงเกี่ยวกับประสบการณทํางาน (ถามี) ความคาดหวังในการเรียน และการนําความรูดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนไป
ใชใหเปนประโยชนกับหนวยงาน/องคกร หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A 4 

 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จํานวนผูสมัคร   3    คน   จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ           3        คน 
       จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ        -         คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการ
รับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคั ดเลือก (บ.21)   
ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
      1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 
     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับ 
                   ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

      
          
                                                                                
               ลงนาม    ....................................................                  ลงนาม    ..................................................... 

               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล)                        (รองศาสตราจารย ดร.วรรตัน  ปทุมเจริญวัฒนา) 
         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ                 ประธานสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน              

                สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                 วันที ่ 5  เมษายน  2564 
                        วันที่  5  เมษายน  2564                                                                                                               

                         
            

ลงนาม    ......................................................................... 
(รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทมุเจริญวัฒนา) 

หัวหนาภาควชิาการศึกษาตลอดชีวิต 
วันที่  5  เมษายน  2564 

 


