
 
 

         
Request Form for Compatibility of English Proficiency Test Result (Graduate Studies)  

 

 I, …………………………………..……………….........………........................….…Student ID  ……………………………………………………….… 
a graduate student in the school of …………...................................................majoring in.............................................................. 

Program   Normal    International    Master’s Degree     Doctoral Degree 
Current Address, House no. .............................................................................................................................. ................................... 
Tel....................................................E-mail…………………………………………....……………  would like to request for compatibility of 
English Proficiency Test Result in the semester ......../........... 
 

1. Below is my English Proficiency Test Result (According to WU criteria of the English Proficiency Test for Graduate 
Studies students and the test centers/ institutions certified by Walailak University) 

 Level of Study/Minimum Score Criteria 

Score obtained Test Master’s Degree Master’s Degree (International) 
and Doctoral) 

  TOEFL (Paper  Based)       450 500  

  TOEFL (Computer  Based) 133 173  

  TOEFL (Internet  Based)    45 61  

  TOEFL  ITP 500 500  

  IELTS  (Academic Module)  4.5 5.0  

  CU-TEP or TOEFL   450 500  
 

 

         2. Details of passing the English Proficiency Test 

                  In case of passing the English Proficiency Test from the test center/ institutions mentioned in  
No. 1 (Complete No.  before sending to CES)                  Test Certificate Issued Date.............../......................./...................... 
 

                  In case of passing the English Proficiency Test from the test center/ institutions not mentioned 
in No.1 (Complete  No.  - before sending to CES)        Test Certificate Issued Date.............../......................./......................           

       3. Attached Documents for Consideration  

                    copy of test result certificate  (please attach the original copy, it will be returned  later) 
                             

       Remark: The university accepts the result of the test taken not more than 2 years until the date of submitting the result.                                             
 

 
 

Signature…………………………………………………… Student 
            (……………….………................….…………………..) 
                                                                                           Date ………………..........…………………...… 

 
 
 
 
 
 
 

These criteria are applied to the students 
with ID issued before 2017 only 
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             Advisor’s Comment       Comment of Chairperson of Graduate Studies Program 
Committee 

   ................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 

   .............................................................................................................. 
   ................................................................................................................ 
 

Signature.......…………………………………….. 

(……………….……..........…………………)   
 Date………………..........…………………...… 

Signature.......…………………………………….. 

(……………….……..........…………………)   
 Date………………..........…………………...… 

For the Center for Educational Services 

                   College of Graduate Studies  
 

       Director, The Center for Educational Services 

Dear  Dean College of Graduate Studies 

 

  Passing the test administered by the test centers/other 

institutions mentioned in No. 1   
        passed the criteria     not passed the criteria 

  Passing the test administered by the test centers/other 
institutions not mentioned in No. 1  Comments from -    

 
 

 
   Acknowledged and agreed to proceed further action(s) 

  Other comments........................................................................... 
      ......................................................................................................... 

Signature...……………………………………….. 

(……………….……..........…………………)   
 Date………………..........…………………...… 

 

Signature………………………………....……………………… 
    (……………….………................…………………………..) 

Date ……………………………………...…… 

                                                                      Educational Services Officer 
      

 Recorded in the system (equivalent course/passed the proficiency test in the semester ................../......................) 
                         In case of the result is disapproved, already informed the student  

 
         
             

Signature….……………………………………………………..      
     (……………….……….………………………………………..) 

Date ………………..………………………………………… 
 

Remarks: This form is designed based on WU announcements entitled:   
1. The Standard Criteria of English Proficiency of Graduate Students, dated October 2012 
2. The Criteria for English Proficiency Evaluation Based on Degree Completion and Graduation for 

Graduate Students, dated 17 July 2013 
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ค าร้องการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 ข้าพเจ้า …………………………………..……………….................………........................….…เลขประจ าตัว ………………………………………… 
เป็นนักศึกษาสังกัดส านักวิชา…………...................................................................สาขา..................................................................................

หลักสูตร     ทั่วไป           นานาชาติ      ระดับ   ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ............................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์...................................E-mail……………………..……………  ขอเทียบเท่ารายวิชา/การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ในภาค ......../........... 
 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และศูนย์สอบ/สถาบันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองมาตรฐาน สอบได้คะแนนดังนี้  

 ระดับการศึกษา/เกณฑ์คะแนนขั้นต่ า 
ส าหรับนักศึกษา 
กรอกคะแนนที่ได้ 

ประเภทการสอบ ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 
และระดับปริญญาเอก 

  TOEFL (Paper  Based)       450 500  

  TOEFL (Computer  Based) 133 173  

  TOEFL (Internet  Based)    45 61  

  TOEFL  ITP 500 500  

  IELTS  (Academic Module)  4.5 5.0  

  CU-TEP เทียบเท่า TOEFL   450 500  
 

 

         2. รายละเอียดการสอบผ่านภาษาอังกฤษ 

                  กรณีสอบผ่านภาษาอังกฤษจากศูนย์สอบ/สถาบันตามข้อ 1  (ผ่านความเห็นเฉพาะข้อ  ก่อนส่ง ศบศ.) 
                        สอบผ่านเมื่อวันที่ .............../......................./...................... 
 

                   กรณีสอบผ่านภาษาอังกฤษจากศูนย์สอบ/สถาบันอื่น นอกเหนือจากข้อ 1  (ผ่านการพิจารณาข้อ  -  ก่อนส่ง ศบศ.) 
                        สอบผ่านเมื่อวันที่ .............../......................./...................... 
                3. เอกสารประกอบการพิจารณา  

                    ส าเนาใบรับรองผลการสอบ/หลักฐานการสอบ  (กรุณาแนบฉบับจริงมาด้วย จะคืนให้ภายหลัง) 
                             

                        หมายเหตุ :  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองผลการสอบหรือ 
                                            หลักฐานการสอบจนถึงวันที่ใช้เป็นหลักฐานยื่นผลสอบต่อมหาวิทยาลัย    

 
ลงชื่อ……………………………………………………นักศึกษา 

            (……………….………................….…………………..) 
                                                                                           วันที่ ………………..........…………………...… 

                   ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป       ความเห็นประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
  ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

                        ลงชื่อ…………….......………………………….. 

                            (……………….……........…………………)   
                          วันที่ ………………..........…………………...… 

                               ลงชื่อ…………….......………………………….. 

                                (……………….……..........…………………)   
                           วันที่ ………………..........…………………...… 
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เกณฑ์นี้ ใช้ส าหรับ นศ. ก่อน รหัส 60  



 

                   บัณฑิตวิทยาลัย                      ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

  กรณีสอบผ่านภาษาอังกฤษจากศูนย์สอบ/สถาบันตามข้อ 1  
        ผ่านเกณฑ์     ไม่ผ่านเกณฑ์ 

  กรณีสอบผ่านภาษาอังกฤษจากศูนย์สอบ/สถาบันอื่น นอกเหนือจากข้อ 1   
       ความเห็นตามข้อ -  

 
 

   ทราบ ด าเนินการได้ 

  ความเห็นอื่นๆ .................................................................................. 
      ......................................................................................................... 

ลงชื่อ…………….......……………………………………….. 

(……………….……..........…………………)   
 วันที่ ………………..........…………………...… 

 

ลงชื่อ………………………………………....……………………… 
    (……………….………................…………………………..) 

วันที ่……………………………………...…… 

                                                                      เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการการศึกษา 
      

 บันทึกผลในระบบแล้ว  (เทียบเท่ารายวิชา/การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ในภาค ................../......................) 
                         กรณีไม่ผ่านเกณฑ์/ไม่อนุมัติ แจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว  

 
                  

ลงชื่อ….………………………………………………………………..      
     (……………….……….………………………………………..) 

วันที่ ………………..………………………………………… 
 

 
หมายเหตุ : ตามประกาศ มวล.   

1.  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลว. ตุลาคม 2555  
2.  เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา 

ระดับบณัฑติศึกษา ลว. 17 กรกฎาคม 2556 
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