
 (รอบ .) 
รายชือผู้สมคัรเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประจาํภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  

ภาควชิา  การศึกษาตลอดชีวติ    หลกัสูตร  ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน   รหัสหลกัสูตร  (แผน ก แบบ ก ) 
หมายเหตุ : วนัสอบสัมภาษณ์ วนัที  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. เนืองจากสถานการณ์ 

                   การระบาดของไวรัสโควดิ-   โดยใช้การสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ 

เลขที
นัง
สอบ 

ลาํดบั
ท ี

ชือ-สกลุ คะแนน
ภาษา 
องักฤษ 

ผลการพจิารณา เอกสารทต้ีองนํามาแสดงเพมิ* 
มสิีทธิ
สอบ 

ไม่มสิีทธิ
สอบ 

        

  ไม่มผู้ีสมคัร                

. ใบแจง้ผลการสอบภาษาองักฤษ          . ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า    

. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี     . สาํเนาปริญญาบตัร หรือ ใบรับรองการสาํเร็จการศึกษา   

. ใบรับรองประสบการณ์การทาํงาน               . หนงัสือรับรองคุณสมบติั (Recommendation)  ฉบบั  

. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

. ความเรียงเกียวกบัประสบการณ์ทาํงาน (ถา้มี) ความคาดหวงัในการเรียน และการนาํความรู้ดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัหน่วยงาน/องคก์ร หรือวชิาชีพทีเกียวขอ้ง ความยาวไม่เกิน  หนา้กระดาษ A 4 

 

ผลการพจิารณาของภาควชิา 
 จาํนวนผูส้มคัร     -    คน   จาํนวนผูมี้สิทธิสอบ           -        คน 

       จาํนวนผูไ้ม่มีสิทธิสอบ       -       คน 
 

หมายเหตุ: กรณีทีผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครังที /  วันที  ตุลาคม  พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สําหรับการรับ
นิสิตในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  และในกรณีทีผู้สมัครฯ ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครฯจะมีสถานภาพเป็นนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมี
เงอืนไขว่านิสิตจะต้องดาํเนินการ “ข้อใดข้อหนึง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  ดงันี  

. ต้องสอบภาษาองักฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามทีมหาวทิยาลยัหรือหลกัสูตรกําหนด  

. ลงทะเบียนรายวชิาภาษาองักฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เรืองเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทาง   
    ภาษาองักฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎบัีณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.       

          

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

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวธิิดา  จรุงเกยีรติกลุ)                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวฒันา) 
     ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต              ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน              

                สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน                                        วนัท ี   ตุลาคม   

                             วนัที     ตุลาคม                                                                                                                   

                       

            

   ลงนาม     ......................................................................... 
                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.วรีะเทพ  ปทุมเจริญวฒันา)                     
                                                 หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

                                                   วนัที    ตุลาคม   



  (รอบ .) 
รายชือผู้สมคัรเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประจาํภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  

ภาควชิา  การศึกษาตลอดชีวติ หลกัสูตร  ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน รหัสหลกัสูตร  (แผน ก แบบ ก ) 
หมายเหตุ : วนัสอบสัมภาษณ์ วนัที  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. เนืองจากสถานการณ์ 

    การระบาดของไวรัสโควดิ-   โดยใช้การสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ 

เลขที
นัง
สอบ 

ลาํดบั
ท ี

ชือ-สกลุ คะแนน
ภาษา 
องักฤษ 

ผลการพจิารณา เอกสารทต้ีองนํามาแสดงเพมิ* 
มสิีทธิ
สอบ 

ไม่มสิีทธิ
สอบ 

        

. . 
นาย ธนกร จงทอง 

MR. THANAKORN JONGTONG 
- - - - 

. ใบแจง้ผลการสอบภาษาองักฤษ    . ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า   

. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี     . สาํเนาปริญญาบตัร หรือ ใบรับรองการสาํเร็จการศึกษา  

. ใบรับรองประสบการณ์การทาํงาน         . หนงัสือรับรองคุณสมบติั (Recommendation)  ฉบบั 

. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

. ความเรียงเกียวกบัประสบการณ์ทาํงาน (ถา้มี) ความคาดหวงัในการเรียน และการนาํความรู้ดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัหน่วยงาน/องคก์ร หรือวชิาชีพทีเกียวขอ้ง ความยาวไม่เกิน  หนา้กระดาษ A 4 

ผลการพจิารณาของภาควชิา 
จาํนวนผูส้มคัร         คน  จาํนวนผูมี้สิทธิสอบ                   คน 

จาํนวนผูไ้ม่มีสิทธิสอบ       -       คน 

หมายเหตุ: กรณีทีผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครังที /  วันที  ตุลาคม  พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สําหรับการรับ
นิสิตในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  และในกรณีทีผู้สมัครฯ ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครฯจะมีสถานภาพเป็นนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมี
เงอืนไขว่านิสิตจะต้องดาํเนินการ “ข้อใดข้อหนึง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  ดงัน ี 

. ต้องสอบภาษาองักฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามทีมหาวทิยาลยัหรือหลกัสูตรกําหนด  

. ลงทะเบียนรายวชิาภาษาองักฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เรืองเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทาง  
    ภาษาองักฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎบัีณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.       

  ลงนาม    ....................................................  ลงนาม    ..................................................... 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวธิิดา  จรุงเกยีรติกลุ)              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวฒันา) 
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต        ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน     

     สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน              วนัท ี   ตุลาคม   

  วนัที     ตุลาคม     

   ลงนาม     ......................................................................... 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.วรีะเทพ  ปทุมเจริญวฒันา)   

   หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

  วนัที    ตุลาคม   


