แบบ บ. 21
รายชื่ ผู้ไม่ผ่านการ บคัดเลื กเข้า ึก าในระดับบัณฑิต กึ า จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
ภาคการ ึก าต้น ปีการ ึก า 2564
(ร บที่ 3)

ที่

ลัก ูตร ครุ า ตรม าบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
ร ั ลัก ูตร
3 7 1 3
ภาค ิชา นโยบาย การจัดการและค ามเป็นผู้นาทางการ ึก า
าขา ิชา พัฒน ึก า
คณะ
ครุ า ตร์
สภาพนิสิต
คะแนนภาษาอังกฤษ
ชื่ – นาม กุล
ทดล ง สารอง แต้มเฉลี่ยสะสม ระบุเป็น CU – TEP/
(G-PAX)
(เรียงตามเลขที่ มัคร)
ามัญ
TOEFL /IELTS
ึก า

มายเ ตุ

--ไม่มีผู้ มัครเข้า ึก าใน ลัก ูตรนี้-** ากยกเ ้นคะแนนภา าอังกฤ ใ ้ระบุในช่อง มายเ ตุ ่าได้รับการยกเ ้นตามเกณฑ์ข้อใด พร้อมแนบ ลักฐาน**
ผู้ มัครทั้ง มด
ผู้มี ิทธิ์ อบ

-

ราย
ราย

ผู้ผ่านการ อบคัดเลือกเข้า ึก า ารอง
-

ราย
ราย

คณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริ ารคณะ .........................................................................................................................................................
10 มิถุนายน 2564
11/2564
ครั้งที่ ...............................................................................
ันที่ .................................................................................................................................

(ลงนาม) .............................................................
(ลงนาม) ..................................................................
(ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร. ทัยรัตน์ ทับพร)
(ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดดี ิลก)
ประธานกรรมการบริ าร ลัก ูตรครุ า ตรม าบัณฑิต
ประธาน าขา ิชาพัฒน ึก า
าขา ิชาพัฒน ึก า
7/มิ.ย./64
7/มิ.ย./64
(ลงนาม) ..........................................................
(ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.พันธ์ ักดิ์ พล ารัมย์)
ั น้าภาค ิชานโยบาย การจัดการและค ามเป็นผู้นาทางการ ึก า
7/มิ.ย./64
(ลงนาม) ………....…………………………................

(รอง า ตราจารย์ ดร. ิริเดช ุชี ะ)
คณบดี
.........../.........../..........

มายเ ตุ 1. โปรด ่ง บ. 21 พร้อมใบ มัครฉบับจริงของผู้ผ่านการ อบคัดเลือก าเนาผลคะแนนภา าอังกฤ และ าเนาบัตรประจาตั ประชาชน เท่านั้น

2. กรณีเรียกนิ ิต ารอง กรุณาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างช้าที่ ุดภายใน ัปดา ์แรก
ของการเปิดภาคเรียน พร้อมบันทึกขอยกเว้นค่าปรับในการลงทะเบียนเรียน
3. กรณีที่นิ ิตขอเข้าร่วมฟัง (Visitor)ใ ้กา นดระยะเวลาการขอเข้าร่วมฟังในช่อง มายเ ต

แบบ บ. 21
รายชื่ ผู้ผ่านการ บคัดเลื กเข้า ึก าในระดับบัณฑิต ึก า จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
ภาคการ ึก าต้น ปีการ ึก า 2564
(ร บที่ 3)

ที่

ร ั ลัก ูตร
3 7 1 4
ลัก ูตร ครุ า ตรม าบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
ภาค ิชา นโยบาย การจัดการและค ามเป็นผู้นาทางการ ึก า
าขา ิชา พัฒน ึก า
คณะ
ครุ า ตร์
กา นดการปฐมนิเท ข งคณะครุ า ตร์
ันเ าร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
ณ.......................................................................................................................................................................................................
กา นดการปฐมนิเท ข งภาค ชิ าฯ..............จะแจ้งใ ้ทราบในภาย ลัง.......................................................................................
สภาพนิสิต
คะแนนภาษาอังกฤษ
ชื่ – นาม กุล
แต้มเฉลี่ยสะสม
ส
ารอง
ทดล ง
มายเ ตุ
ระบุเป็น CU – TEP/
(G-PAX)
(เรียงตามเลขที่ มัคร)
ามัญ
TOEFL /IELTS
ึก า

1 นาง า รัชนก อุ้ยเฉ้ง
2 นาย กิ ร
กัมปนาทธนธร

3.35
mm

IELTS 8.0
mmm

2.97
mm

รอผล

** ากยกเ ้นคะแนนภา าอังกฤ ใ ้ระบุในช่อง มายเ ตุ ่าได้รับการยกเ ้นตามเกณฑ์ข้อใด พร้อมแนบ ลักฐาน**
ผู้ มัครทั้ง มด
ผู้มี ิทธิ์ อบ

2
2

ราย
ราย

ผู้ผ่านการ อบคัดเลือกเข้า ึก า 2
ารอง
-

ราย
ราย

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริ ารคณะ .........................................................................................................................................................
10 มิถุนายน 2564
11/2564
ครั้งที่ ...............................................................................
ันที่ .................................................................................................................................
(ลงนาม) .............................................................
(ลงนาม) ..................................................................
(ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร. ทัยรัตน์ ทับพร)
(ผู้ช่วยศา ตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดดี ิลก)
ประธานกรรมการบริ าร ลัก ูตรครุ า ตรม าบัณฑิต
ประธาน าขา ิชาพัฒน ึก า
าขา ิชาพัฒน ึก า
7/มิ.ย./64
7/มิ.ย./64
(ลงนาม) ..........................................................
(ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.พันธ์ ักดิ์ พล ารัมย์)
ั น้าภาค ิชานโยบาย การจัดการและค ามเป็นผู้นาทางการ ึก า
7/มิ.ย./64
(ลงนาม) ………....…………………………................

(รอง า ตราจารย์ ดร. ิริเดช ุชี ะ)
คณบดี
.........../.........../..........

มายเ ตุ 1. โปรด ่ง บ. 21 พร้อมใบ มัครฉบับจริงของผู้ผ่านการ อบคัดเลือก าเนาผลคะแนนภา าอังกฤ และ าเนาบัตรประจาตั ประชาชน เท่านั้น

2. กรณีเรียกนิ ิต ารอง กรุณาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างช้าที่ ุดภายใน ัปดา ์แรก
ของการเปิดภาคเรียน พร้อมบันทึกขอยกเว้นค่าปรับในการลงทะเบียนเรียน
3. กรณีที่นิ ิตขอเข้าร่วมฟัง (Visitor)ใ ้กา นดระยะเวลาการขอเข้าร่วมฟังในช่อง มายเ ตุ

