
 

ประกาศ 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบภาคปฏบิตั ิ

โครงการพฒันาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก 
ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(โปรดอ่านประกาศทัง้ฉบบัโดยละเอียด) 

···························································· 

ตามท่ีภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ทํา
การสมัภาษณ์คดัเลือกผู้สมคัรเข้าอบรมในโครงการ “ESP Bilingual Camp 2013” เม่ือวนัพธุ-พฤหสับดีท่ี 
19-20 มิถุนายน 2556 และจะทําการสัมภาษณ์ผู้ สมัครกลุ่มบุคคลภายนอก อีก 21 คน ในวันพุธท่ี 26 
มิถนุายน 2556 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้

1. ผู้สมคัรได้แสดงเจตนาให้เห็นชัดเจนว่ามีความสนใจและตัง้ใจท่ีจะเข้าโครงการเพ่ือ
พฒันาตนเองในด้านบคุลกิภาพและความสามารถในการสื่อสาร 

2. ผู้สมคัรมีสถานะเป็นนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีการศกึษา 2556 กําลงัศกึษา
อยู่ในระดบัชัน้ปริญญาตรี (ปี 3 ขึน้ไป) โท หรือเอก ในหลกัสตูรภาคภาษาไทย สาขาใดสาขาหนึง่และคณะ
ใดคณะหนึง่ ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. กรณีผู้ สมคัรมิได้มีคุณสมบตัิตามข้อ 2 (ได้แก่ กลุ่มคนทํางาน ศิษย์เก่า นิสิตท่ีไม่ได้
ศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรภาคภาษาไทย ผู้ สําเร็จการศกึษาและมิได้มีสถานะเป็นนิสิตในปีการศกึษา 2556 เป็น
ต้น) จะจดัอยูใ่นกลุม่ผู้สมคัรบคุคลภายนอก 

เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จะพิจารณาผู้สมคัรเข้าอบรมใน
โครงการฯ “ESP Bilingual Camp I” จํานวน 40 คน (นิสิตปริญญาตรี 20 คน ปริญญาโท 10 คน และ
บุคคลภายนอก 10 คน) โดยผู้ ท่ีไม่ได้เข้ารับการอบรมในครัง้นี  ้สามารถลงช่ือสํารองเพ่ือเข้าอบรมใน
โครงการ “ESP Bilingual Camp II” (จดัอบรมในวนัเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 17-18 สงิหาคม 2556) 

ทัง้นี ้ภาควิชาฯ ขอแจ้งจํานวนการจดัสรรผู้สมคัรเข้าอบรมในโครงการฯ ดงันี ้

  



ตารางที่ 1: จํานวนการจดัสรรผู้สมคัรเข้าอบรมในโครงการฯ แยกตามระดบั 

ตารางที่ 2: จํานวนการจดัสรรผู้สมคัรระดบัปริญญาตรีเข้าอบรมในโครงการฯ แยกคณะ/สาขา/ระดบั/ชัน้ปี 

ประเภท/ระดบั จํานวน 
ผู้สมคัร 

(ไม่รวมผู้สละสิทธ์ิ) 

จํานวนผู้ผา่น 
การสมัภาษณ์ 
ณ วนัท่ี 24 มิ.ย. 56 

จํานวนท่ีรับเข้า 
ESP Camp I 
(สงูสดุ 40 คน) 

จํานวนท่ีรับสํารอง
เข้า ESP Camp II 

(สงูสดุ 40 คน) 
นิสิตปริญญาตรี 35 30 20 10 
นิสิตปริญญาโท-เอก 19 12 10 10 

ในกรณีท่ีผู้ เข้าอบรม 
กลุม่อ่ืนสละสิทธ์ิ 

บคุคลภายนอก 32 6 
ยงัไม่นบัรวมผู้ ท่ีจะเข้า

สมัภาษณ์ 
ในวนัท่ี 26 มิ.ย. 56 

10 20 

ระดบั คณะ สาชา ชัน้ปี จํานวนผู้ผา่น 
การสมัภาษณ์ 

จํานวนท่ีรับเข้า 
ESP Camp I 

จํานวนสํารอง 
ESP Camp II 

ตรี ครุ เทคโนโลยีการศกึษา 3 1 1 - 
ตรี ครุ คณิตศาสตร์ 3 1 1 - 
ตรี นิเทศ วารสารสนเทศ 3 1 1 - 
ตรี วิศวะ ปิโตรเลียม 3 1 1 - 
ตรี วิศวะ คอมพิวเตอร์ 3 1 1 - 
ตรี ครุ คณิตศาสตร์ 4 1 1 - 
ตรี แพทย์ - 4 1 1 - 
ตรี บญัชี Entrepreneur 4 1 1 - 
ตรี บญัชี Logistics 4 1 1 - 
ตรี บญัชี บญัชี 4 2 1 1 
ตรี วิศวะ โลหการฯ 4 1 1 - 
ตรี วิศวะ อตุสาหการ 4 3 1 2 
ตรี วิศวะ คอมพิวเตอร์ 4 4 1 3 
ตรี วิศวะ สํารวจ 4 2 1 1 
ตรี วิศวะ เคร่ืองกล 4 2 1 1 
ตรี วิศวะ เคมี 4 2 1 1 
ตรี วิศวะ ปิโตรเลียม 4 10 2 8 
ตรี ครุ ธุรกิจศกึษา 5 1 1 - 
ตรี สตัวแพทย์ - 6 1 1 - 



ภาควิชาฯ ขอประกาศรายช่ือครัง้ท่ี 1 ของผู้ผ่านการคดัเลือกรอบสมัภาษณ์และจะเป็นผู้ มีสิทธ์ิเข้า
รับการทดสอบภาคปฏิบตัิในวนัเสาร์ท่ี 29 มิถนุายน 2556 เพ่ือเข้าอบรมในโครงการพฒันาบคุลิกภาพการ
พูดและการแสดงออก ในวนัเสาร์-อาทิตย์ท่ี 3-4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน 
จงัหวดัชลบรีุ โดยขอให้ผู้ที่มีรายช่ือดังต่อไปนี ้เดินทางมายืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 
26 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.30 น. ณ ชัน้ 7 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมชําระค่าลงทะเบียน จาํนวน 1,950 บาท และรับเอกสาร
การเข้าทดสอบภาคปฏิบัติในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 โดยผู้ ท่ีรายงานตวัก่อน จะมีสิทธ์ิเพ่ือเข้า
อบรมใน ESP Bilingual Camp I ก่อน ในกรณีผู้สมคัรไม่มายืนยนัการเข้าร่วมโครงการฯ (ESP Bilingual 
Camp I/II) ไม่ชําระค่าลงทะเบียน และมารับเอกสารการเข้าทดสอบภาคปฏิบตัิตามวนัและเวลาท่ีกําหนด 
ภาควิชาฯ ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิการเข้าร่วมโครงการฯ 

สําหรับผู้ ท่ีเข้ารับการสมัภาษณ์ กลุม่ท่ี 3 ในวนัพธุท่ี 26 มิถนุายน 2556 กรรมการจะแจ้งสถานภาพ
การเข้าอบรมใน ESP Bilingual Camp I หรือ ESP Bilingual Camp II หลงัการสมัภาษณ์ เพ่ือเข้าทดสอบ
ภาคปฏิบตัิในวนัเสาร์ท่ี 29 มิถนุายน 2556 โดยขอให้ผู้ เข้าสมัภาษณ์กลุม่ดงักลา่ว เตรียมค่าใช้จ่ายในการ
อบรมมาชําระในวนัสมัภาษณ์ด้วย 

 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัต ิ

ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
1 นางสาว กนกพรรณ เลศินิพนธ์พนัธุ์ 
2 นาย กฤษดา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ 
3 นาย กนัต์ เจริญชลวานิช 
4 นางสาว กนัยารัตน์ พรวิชลุดา 
5 นาย กิตตธิชั ตนัตธินวฒัน์ 
6 นาย กิตคิณุ ตัง้คํา 
7 นาย กิตธิร พนสัอมัพร 
8 นางสาว กลุนนัทน์ วีรณรงค์กร 
9 นางสาว กลุพิชฌาย์ สดุยอดประเสริฐ 

10 นางสาว จารุลกัษณ์ สวุจนกรณ์ 
11 นางสาว จิตตสิา พงศ์มรกต 
12 นางสาว จฑุารัตน์ เรือนสขุ 



ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
13 นาย เฉลมิเกียรต ิ สริชยัรัตน์ 
14 นาย ชญากมล มีชศูกัดิ ์
15 นาย ชนตัถ์ ศริิสนุทร 
16 นาย ชนทัธ์ กําธรรัตน์ 
17 นาย ชยัทตั หาญนฤตนนัต์ 
18 นาย ชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ 
19 นาง ชตุมิา เขตต์อนนัต์ 
20 นางสาว ญาณิตา หมมูอ 
21 นาย ฐปนธั สดุชฎา 
22 นางสาว ฐิตาภา รุจิโรจน์สกลุ 
23 นาย ฐิตพิงศ์ ลิม้ประเสริฐ 
24 นาย ณฏัฐ์ ทองคํา 
25 นาย ณฏัฐพล อิสรเสรีรักษ์ 
26 นางสาว ณฐัธิดา ขาวสะอาด 
27 นาย ณฐัวฒุ ิ เรืองเวชวรชยั 
28 นาย เดชาวตั เฉลมิการนนท์ 
29 นาย ทายาท ก่อศรีเจริญพนัธ์ 
30 นาย ธนาคม แสงเนตร 
31 นางสาว ธมลวรรณ คงสริินรัุกษ์ 
32 นางสาว ธญัชนก ธรรมสญัญา 
33 นางสาว ธญัฐิตา สภุาโชค 
34 นางสาว ธารใส อจัฉริยบตุร 
35 นางสาว นวพรรษ สมบรูณ์พลูผล 
36 นางสาว นิรดา พินทพีุรโกวิท 
37 นางสาว ปิยวรรณ หงส์สริิวิไล 
38 นาย พีรพนัธ์ วานิโชดม 
39 นาย พีระวฒัน์ อฐันาค 
40 นาย ภทัร ภานภุาพ 
41 นาย เมธาวี ถัว่ทอง 



ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
42 นาย วชัรศกัดิ ์ สดุหล้า 
43 นางสาว ศริิรัตน์ กระฎมุพร 
44 นาย ศภุกิตติ์ เกียรตกิิตตพิงษ์ 

45 นางสาว ศภุชัยา เตียวเจริญ 
46 นาย สมรัฐชาต ิ มณีวงศ์ 
47 นาย สรวิศ อมัระนนัทน์ 
48 นาย สราวธุ อศัวเมธีรุ่งโรจน์ 
49 นางสาว สลลิ ปัญจคณุาธร 
50 นางสาว สญัธิชา ชอบประดษิฐ์ 
51 นาย สรุศกัดิ ์ เพ็ชรมณี 
52 นาย อาณิก อทุยัวนิชวฒันา 
53 นาย อาทิตย์ิ ฉตัรธเนศ 
54 นาย อินทร เชิดชธูรรม 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอษัฎาพร 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

 

 


