(รอบ .)
รายชือผู้สมัครเข้ าศึกษาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวติ

หลักสู ตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน

รหัสหลักสู ตร

(แผน ก แบบ ก )

หมายเหตุ : วันสอบสัมภาษณ์ วันที พฤศจิกายน
เวลา . - . น. เนืองจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโควิด- โดยใช้ การสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์

เลขที
นัง
สอบ

ลําดับ
ที

ชือ-สกุล

คะแนน
ผลการพิจารณา
ภาษา มีสิทธิ ไม่ มสี ิทธิ
อังกฤษ สอบ
สอบ

เอกสารทีต้ องนํามาแสดงเพิม*

ไม่ มผี ้สู มัคร
. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริ ญญาตรี . สําเนาปริ ญญาบัตร หรื อ ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษา
. ใบรับรองประสบการณ์การทํางาน
. หนังสื อรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) ฉบับ
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ
. ความเรี ยงเกียวกับประสบการณ์ทาํ งาน (ถ้ามี) ความคาดหวังในการเรี ยน และการนําความรู ้ดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั หน่วยงาน/องค์กร หรื อวิชาชีพทีเกียวข้อง ความยาวไม่เกิน หน้ากระดาษ A 4
จํานวนผูส้ มัคร

-

ผลการพิจารณาของภาควิชา
คน
จํานวนผูม้ ีสิทธิสอบ
จํานวนผูไ้ ม่มีสิทธิสอบ

-

คน
คน

หมายเหตุ: กรณีทีผู้สมัครเข้ าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่ วนของใบแจ้ งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุ มครังที /
วันที ตุลาคม
พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบให้ มีการผ่ อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่ อนการลงทะเบียนแรกเข้ า สํ าหรั บการรั บ
นิสิตในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
และในกรณีทีผู้สมัครฯ ผ่ านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครฯจะมีสถานภาพเป็ นนิสิตประเภท “ทดลองศึ กษา” โดยมี
เงือนไขว่านิสิตจะต้ องดําเนินการ “ข้ อใดข้ อหนึง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
ดังนี
. ต้ องสอบภาษาอังกฤษให้ ผ่านตามเกณฑ์ การรับเข้ าศึกษาตามทีมหาวิทยาลัยหรื อหลักสู ตรกําหนด
. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรืองเกณฑ์ การทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้ าศึกษาในหลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.

ลงนาม ....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วธิ ดิ า จรุงเกียรติกลุ )
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วันที ตุลาคม

ลงนาม .....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา)
ประธานสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วันที ตุลาคม

ลงนาม .........................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)
หัวหน้ าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ
วันที ตุลาคม

(รอบ .)
รายชือผู้สมัครเข้ าศึกษาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวติ

หลักสู ตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน

รหัสหลักสู ตร

(แผน ก แบบ ก )

หมายเหตุ : วันสอบสัมภาษณ์ วันที พฤศจิกายน
เวลา . - . น. เนืองจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโควิด- โดยใช้ การสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์

เลขที
นัง
สอบ

ลําดับ
ที

ชือ-สกุล

คะแนน
ผลการพิจารณา
ภาษา มีสิทธิ ไม่ มสี ิทธิ
อังกฤษ สอบ
สอบ

เอกสารทีต้ องนํามาแสดงเพิม*

นาย ธนกร จงทอง
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MR. THANAKORN JONGTONG
. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริ ญญาตรี . สําเนาปริ ญญาบัตร หรื อ ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษา
. ใบรับรองประสบการณ์การทํางาน
. หนังสื อรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) ฉบับ
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ
. ความเรี ยงเกียวกับประสบการณ์ทาํ งาน (ถ้ามี) ความคาดหวังในการเรี ยน และการนําความรู ้ดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั หน่วยงาน/องค์กร หรื อวิชาชีพทีเกียวข้อง ความยาวไม่เกิน หน้ากระดาษ A 4
.

.

จํานวนผูส้ มัคร

ผลการพิจารณาของภาควิชา
คน
จํานวนผูม้ ีสิทธิสอบ
จํานวนผูไ้ ม่มีสิทธิสอบ

-

คน
คน

หมายเหตุ: กรณีทีผู้สมัครเข้ าศึ กษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่ วนของใบแจ้ งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุ มครังที /
วันที ตุลาคม
พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบให้ มีการผ่ อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่ อนการลงทะเบียนแรกเข้ า สํ าหรั บการรั บ
นิสิตในภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึกษา
และในกรณีทีผู้สมัครฯ ผ่ านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครฯจะมีสถานภาพเป็ นนิสิตประเภท “ทดลองศึ กษา” โดยมี
เงือนไขว่านิสิตจะต้ องดําเนินการ “ข้ อใดข้ อหนึง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา
ดังนี
. ต้ องสอบภาษาอังกฤษให้ ผ่านตามเกณฑ์ การรับเข้ าศึกษาตามทีมหาวิทยาลัยหรื อหลักสู ตรกําหนด
. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรืองเกณฑ์ การทดสอบความรู้ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้ าศึกษาในหลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.

ลงนาม ....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วธิ ดิ า จรุ งเกียรติกลุ )
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วันที ตุลาคม

ลงนาม .....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา)
ประธานสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วันที ตุลาคม

ลงนาม .........................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)
หัวหน้ าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ
วันที ตุลาคม

