
แบบ บ. 21 
รายช่ื ผูผานการ บคัดเลื กเขา ึก าในระดับบัณฑิต ึก า  จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 

ภาคการ ึก าตน  ปการ ึก า  2564 (ร บท่ี 2 และ 3)   
Notification of Admission   

First semester, 2021 (Second Admission and Third Admission)  

ลัก ูตร  ครุ า ตรม าบัณฑิต     ร ั ลัก ูตร 
Master of Education Program     Program Code 
ภาค ิชา  ลัก ูตรและการ น  
Department of Curriculum and Instruction    
าขา ิชา  การ นภา า ังกฤ เปนภา าตางประเท  ( ลัก ูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก2 

Program: Teaching English as a Foreign Language (International Program) Plan B 
คณะครุ า ตร  Faculty of Education 
ันปฐมนิเท        ันเ ารที่  10 กรกฎาคม 2564 เ ลา 08.00 น. 

Orientation Day  Saturday, July 10th, 2021, at 8 a.m. 

ท่ี* 
No. 

ชื่  – นาม กุล 
Name 

ภาพนิ ิต

Admission status ำร ง 
Reserved 

คะแนน 
ภา า ังกฤ  

English score 

มายเ ตุ* 
Remarks ามัญ 

Regular 
ทดล ง ึก า 
Conditioned 

1 
นางสาวพลอยไพลิน ไชยทองศรี 
MISS PLOYPAILIN CHAITHONGSRI 9  

 
TOEFL 567 ผู มัครรอบท่ี 2 

2 
นางสาว ธมลวรรณ มีสมบัติ 
MISS THAMONWAN MEESOMBAT 

 9 
 

 
ผู มัครรอบท่ี 2 

ขาดคะแนนภา าอังกฤ  
3 นางสาว นฤภร วรวัชรบวรชัย  

MISS NARUEPHORN VORAWATBAVORNCHAI 
 9 

 
 

ผู มัครรอบท่ี 2 
ขาดะแนนภา าอังกฤ  

4 MISS THI HONG PHAM 9   IELTS 7 ผู มัครรอบท่ี 2 
* รายช่ือเรียงตามเลขที่สมัคร (Names are listed by the order of the applications) 

ผู มัครท้ัง มด (All applicants)         21  ราย   ผูมี ิทธิ์ บ (Eligible candidates for interview)    13 ราย                                               
ผูผานการ บคัดเลื กเขา ึก า (Admitted)   4   ราย   ามัญ (Regular)              2    ราย 
ทดล ง ึก า (Conditioned)      2   ราย   ำร ง (Reserved)                                           -     ราย 

ลงนาม    …………………………………………………….                                ลงนาม    ……………………………………………………. 
(ผูช ย า ตราจารย ดร. พรพิมล ุขะ าที)                                             (ผูช ย า ตราจารย ดร. อาภั รา ชิน รรโณ) 

Assistant Professor Pornpimol  Sukavatee, Ph.D.                           Assistant Professor Apasara  Chinwonno, Ph.D. 
ประธานคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตรครุ า ตรม าบัณฑิต                                           ั นาภาค ิชา ลัก ูตรและการ อน 
    าขา ิชาการ อนภา าอังกฤ เปนภา าตางประเท                                                   Head of Department 

Program Director, M.Ed. in TEFL program                                    Department of Curriculum and Instruction 

ท้ังนี้  โดยมติคณะกรรมการบริ ารคณะครุ า ตร   คร้ังที่  ................................./ 2564  ันที่  ......................... เดือน........................................................................................ พ. . 2564 
Approved by the Faculty Board Committee in the ……..……...............… / 2021 meeting on .................................................................................................................……. 2021 

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

                                                   (รอง า ตราจารย ดร. ิริเดช ชุี ะ) 
                                                     Associate Professor Siridej Sujiva, Ph.D  

                                                  คณบดี                                                     
                                 Dean, Faculty of Education    

 
 
 
 

3 6 5 9 

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………….                            ลงนาม  ……………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………

11/2564                       10               มิถุนายน  
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แบบ บ. 21 

รายช่ื ผูผานการ บคัดเลื กเขา ึก าในระดับบัณฑิต ึก า  จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 
ภาคการ ึก าตน  ปการ ึก า  2564 (ร บท่ี 2 และ 3)   

Notification of Admission   
First semester, 2021 (Second Admission and Third Admission)  

ลัก ูตร  ครุ า ตรม าบัณฑิต     ร ั ลัก ูตร 
Master of Education Program     Program Code 
ภาค ิชา  ลัก ูตรและการ น  
Department of Curriculum and Instruction    
าขา ิชา  การ นภา า ังกฤ เปนภา าตางประเท  ( ลัก ตูรนานาชาติ) แผน  ข 

Program: Teaching English as a Foreign Language (International Program) Plan C 
คณะ ครุ า ตร  Faculty of Education
ันปฐมนิเท        ันเ ารท่ี  10 กรกฎาคม 2564 เ ลา 08.00 น. 

Orientation Day  Saturday, July 10th, 2021, at 8 a.m. 

ท่ี* 
No. 

ชื่  – นาม กุล 
Name 

ภาพนิ ิต 
Admission status ำร ง 

Reserved 

คะแนน

ภา า ังกฤ  
English score 

มายเ ตุ* 
Remarks ามัญ

Regular 
ทดล ง ึก า

Conditioned 

1 MISS LIU JIAYU  9 
 

 
ผู มัครรอบท่ี 2 

ขาดคะแนนภา าอังกฤ  
* รายช่ือเรียงตามเลขที่สมัคร (Names are listed by the order of the applications) 

ผู มัครท้ัง มด (All applicants)          13    ราย  ผูมี ิทธิ์ บ (Eligible candidates for interview)   4 ราย                                                  
ผูผานการ บคัดเลื กเขา ึก า (Admitted)    1    ราย  ามัญ (Regular)             -     ราย  
ทดล ง ึก า (Conditioned)       1    ราย  ำร ง (Reserved)                                          -     ราย 

 

ลงนาม    …………………………………………………….                                ลงนาม    ……………………………………………………. 
(ผูช ย า ตราจารย ดร. พรพิมล ุขะ าที)                                             (ผูช ย า ตราจารย ดร. อาภั รา ชิน รรโณ) 

Assistant Professor Pornpimol  Sukavatee, Ph.D.                           Assistant Professor Apasara  Chinwonno, Ph.D. 
ประธานคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตรครุ า ตรม าบัณฑิต                                           ั นาภาค ิชา ลัก ูตรและการ อน 
    าขา ิชาการ อนภา าอังกฤ เปนภา าตางประเท                                                   Head of Department 

      Program Director, M.Ed. in TEFL program                                    Department of Curriculum and Instruction 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริ ารคณะครุ า ตร   คร้ังที่  ................................./ 2564  ันที่  ......................... เดือน........................................................................................ พ. . 2564 
Approved by the Faculty Board Committee in the ……..……...............… / 2021 meeting on .................................................................................................................……. 2021 

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

                                                                                                          (รอง า ตราจารย ดร. ิริเดช ชุี ะ) 
                                                     Associate Professor Siridej Sujiva, Ph.D  

                                                  คณบดี                                                     
                                 Dean, Faculty of Education    

3 6 6 0 

………………………………………………………… ……………………………….                            ลงนาม  ……………………………………
ิ ี) ( ั

11/2564                       10               มิถุนายน  


