
ขั้นตอนการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน 

เทียบเคียง CEFR เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

(ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) 
 
เอกสารประกอบการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

1. ค ำร้องขอยื่นผลทดสอบภำษำอังกฤษเพื่อผ่ำนเกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
2. ส ำเนำผลทดสอบภำษำอังกฤษ 
3. ผลทดสอบภำษำอังกฤษฉบับจริง 

 

ขั้นตอนการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
1. นักศึกษำเขียนค ำร้องขอยื่นผลทดสอบภำษำอังกฤษเพ่ือผ่ำนเกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำ  

มหำวิทยำลัยศิลปำกร อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
2. นักศึกษำแนบส ำเนำผลทดสอบภำษำอังกฤษ ซึ่งนักศึกษำเขียนข้อควำมว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง”  

และระบุชื่อ – สกุล ใต้ข้อควำมว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของส ำเนำผลทดสอบ
ภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) และเขียนรหัสนักศึกษำบริเวณมุมบนขวำมือของส ำเนำผลทดสอบภำษำอังกฤษ
ดังกล่ำวแล้ว 

3. นักศึกษำแนบผลทดสอบภำษำอังกฤษฉบับจริง ซึ่งศูนย์บริหำรจัดกำรวิชำศึกษำทั่วไปและพัฒนำกำร 
เรียนรู้ภำษำอังกฤษจะด ำเนินกำรตรวจสอบ สแกนเก็บเป็นหลักฐำน และส่งคืนให้นักศึกษำในภำยหลัง 

 
หมายเหตุ นักศึกษำสำมำรถติดต่อสอบถำม และขอยื่นคะแนนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ที่  

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)  
พระราชวังสนามจันทร์ โทร 034-271514, 098-5453541 หรือ ผ่านคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
             แบบฟอร์มขอยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อผ่านเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
             English Proficiency Report Form, Silpakorn University 
 

1. นักศึกษา/Student 
1.1 ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ...........................................................................รหัสนักศึกษา ..........................ชั้นปีที่............... 

         Mr./Mrs./Miss ……………………………………………….............…..... Student ID .….................………...Year.............…..... 
1.2 ระดับ/Degree               ป.ตร/ีBachelor Degree          ป.โท/Master Degree          ป.เอก/Doctoral Degree 
1.3 สาขาวชิา/Major.......................................................................................................................................................................... 
      คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : Faculty/Institute/College…………………………................................................................................ 
1.4 ข้อมลูการติดต่อ/ Contact Information  
      ที่อยู่ปัจจุบนั/Current Address................................................................................................................................................ 
      รหัสไปรษณีย/์Postal Code.........................................เบอร์โทรศัพท์/Contact Number...................................................... 
      E–mail………......……....…........................................... 

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงระดับ B2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Test scores equivalent to the B2 level)  

แบบทดสอบ 
Test 

คะแนนเทียบเคียงระดับ B2 
Scores equivalent to the B2 level 

ผลคะแนน 
Your scores 

วันทีส่อบ 
Test date 

      TOEIC (Listening and Reading Test) ตั้งแต่ 785 คะแนนขึ้นไป / From 785 scores up   

      TOEFL iBT ตั้งแต่ 72 คะแนนขึ้นไป / From 72 scores up   

      IELTS (band scores) ตั้งแต่ระดับ 5.5 ขึ้นไป / From band 5.5 up   

      Cambridge English ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป / From 160 scores up   

      Oxford Online Placement Test ตั้งแต่ 61 คะแนนข้ึนไป / From 61 scores up   

      CU-TEP ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป / From 70 scores up   
3. ผลการทดสอบจากสถาบันอื่นนอกเหนือจากข้อ 2. (Other test scores not included in 2.) 
   แบบทดสอบ ……………………….……. (โปรดระบุ)                คะแนนที่ได้ ………..……….……. วันท่ีสอบ ……..……….………. 
   Test ……………………………….………. (Please specify)        Your scores ………………..…… Test date …..……………….. 
4. เอกสารประกอบการพิจารณา (โดยแนบส าเนา) Document for consideration (With attached copy)  

     เอกสารแสดงผลการสอบ/Copy of test results certificate            อื่นๆ (ถ้ามี) /Others (if any)...........................................  
หมายเหตุ (Notes): 

i)  ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Test results must remain valid (within 2 years from the test date) on the date submitted to Silpakorn University. 

ii)  การเทียบผลการทดสอบตามข้อ 3. ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Equation of the test scores in 3. is at the discretion of the English Standard Development, Silpakorn University. 

iii) หากตรวจสอบแล้วเอกสารดังกล่าวไม่เป็นความจริง ถือว่าเป็นโมฆะทุกกรณี 
    Unauthorized certificates of test results are invalid. 

ลงช่ือ/Signature...................................................................  
                     (...................................................................) 

                                        .............../............../...............  
ส าหรับเจา้หน้าที/่ For Staff  

การตรวจสอบเอกสารโดยเจา้หน้าที ่       

       ครบถ้วน              ไม่ครบถ้วน           อนุมัติ                   ไม่อนุมัติ 
 

ลงชื่อ............................................................      ลงชื่อ........................................................................................  
 (...................................................................)                   (........................................................................)  
          ............/............../..............                        ............................................................................................ 
                                     ............../............../..............    

รับที่............................................................ผู้รับ................................... 
รับที่............................................................ผู้รับ................................... 
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center) 


