
 

ประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 
โครงการพฒันาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก 

ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

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

ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขอประกาศ
รายช่ือผู้ มีสิท ธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์  ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก 
(Extraordinary Speech and Personality, ESP) โดยแบง่ผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการสมัภาษณ์ตามประกาศฉบบันี ้
ออกเป็น 2 กลุม่ เน่ืองจากมีผู้สมคัรจํานวนมาก ทางโครงการไมส่ามารถรองรับการสมัภาษณ์ผู้สมคัรได้แล้ว
เสร็จภายใน 1 วัน ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มนิสิต/นักศึกษา) จํานวน 53 คน และกลุ่มท่ี 3 (กลุ่ม
คนทํางาน) จํานวน 21 คน โดยให้ผู้ มีรายช่ือตามประกาศ เข้ารับการสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาดงันี ้

กลุ่มที่ 2: เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 15.30–19.30 น. 
ณ ชัน้ 7 อาคารมงกุฎสมมตวิงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดรูายช่ือหน้า 2-4) 

กลุ่มที่ 3: เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30–19.30 น. (เปิด
ให้ลงทะเบียนตั ้งแต่เวลา 16.00 น .) ณ  ชั ้น 7 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดรูายช่ือหน้า 4-5) 

หมายเหตุ 
1. ผู้สมคัรท่ีลงทะเบียนรายงานตวัก่อน จะได้สทิธ์ิเข้ารับการสมัภาษณ์ก่อน 
2. ผู้สมคัรท่ีไม่มาเข้ารับการสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาท่ีกําหนด ภาควิชาฯ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

การเข้าร่วมโครงการฯ 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 19 มิถนุายน 2556 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอษัฎาพร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
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กลุ่มที่ 2: วันพฤหสับดีที่ 20 มถุินายน 2556 

 
ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปนี ้เข้าสัมภาษณ์เวลา 15.30 – 16.00 น. 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
1 นางสาว จอมขวญั จงชีวีวฒัน์ 
2 นางสาว จฑุารัตน์ ประเสริฐ 
3 นางสาว ฐานมุา งามศริิถาวร 
4 นางสาว ณหทยั พวงมลวิลัย์ 
5 นางสาว ณฐัธินี เขียวณรงค์ 
6 นางสาว ณิชนนัทน์ ตนัตวิงษ์ 
7 นางสาว รวิสรา โลส่วุรรณกลุ 
8 นาย วิจกัษณ์ เกิดอบุล 
9 นางสาว วิชดุา อมรธรรมนิยม 

10 นาย อดศิกัดิ ์ สวา่งศรี 

 
ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปนี ้เข้าสัมภาษณ์เวลา 16.00 – 17.30 น. 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
1 นางสาว กลุพิชฌาย์ สดุยอดประเสริฐ 
2 นาย เฉลมิเกียรต ิ สริชยัรัตน์ 
3 นาย ชญากมล มีชศูกัดิ ์
4 นาย ชนตัถ์ ศริิสนุทร 
5 นาย ชยัทตั หาญนฤตนนัต์ 
6 นาย ฐิตพิงศ์ ลิม้ประเสริฐ 
7 นาย ณฐัวฒุ ิ เรืองเวชวรชยั 
8 นาย เดชาวตั เฉลมิการนนท์ 
9 นาย ธนาคม แสงเนตร 

10 นางสาว ธมลวรรณ คงสริินรัุกษ์ 
11 นางสาว ธญัชนก ธรรมสญัญา 
12 นางสาว ปิยวรรณ หงส์สริิวิไล 
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ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
13 นาย พีรพนัธ์ วานิโชดม 
14 นาย สมรัฐชาต ิ มณีวงศ์ 
15 นางสาว สญัธิชา ชอบประดษิฐ์ 
16 นาย อาณิก อทุยัวนิชวฒันา 

 
ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปนี ้เข้าสัมภาษณ์เวลา 17.30 – 18.30 น. 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
1 นางสาว จนัทพร ศรีโพน 
2 นางสาว จารุภา ภาปัทมาสน์ 
3 นางสาว ญาณพนัธุ์ แก้วกิตพิงษ์ 
4 นางสาว ฐิตาภา รุจิโรจน์สกลุ 
5 นางสาว ธญัฐิตา สภุาโชค 
6 นางสาว ธารใส อจัฉริยบตุร 
7 นางสาว นวพรรษ สมบรูณ์พลูผล 
8 นางสาว พนิตพร เทพอคัรพงศ์ 
9 นาย วชัรศกัดิ ์ สดุหล้า 

10 นางสาว วาสนา กรรเจียกพงษ์ 
11 นางสาว ศริิรัตน์ กระฎมุพร 
12 นางสาว สลลิ ปัญจคณุาธร 
13 นาย อรรถชยั หาดอ้าน 

 
ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปนี ้เข้าสัมภาษณ์เวลา 18.30 – 19.30 น. 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
1 นางสาว กนัยารัตน์ พรวิชลุดา 
2 นาย กิตคิณุ ตัง้คํา 
3 นาย ขวญัชยั ห้วยลกึ 
4 นางสาว จิตตสิา พงศ์มรกต 
5 นาย ชนทัธ์ กําธรรัตน์ 
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ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
6 นาง ชตุมิา เขตต์อนนัต์ 
7 นางสาว ฐิตวรรณ ปัญญาคํา 
8 นาย ณฏัฐ์ ทองคํา 
9 นางสาว นิรดา พินทพีุรโกวิท 

10 นาย พีระวฒัน์ อฐันาค 
11 นางสาว ไพลนิ ลิม้วฒันชยั 
12 นางสาว หทยักานต์ กิจพานิช 
13 นาย เอกกวีร์ พิทกัษ์ธนชักลุ 
14 Mr. Supakit Kiartkittipong 

 

กลุ่มที่ 3: วันพุธที่ 26 มถุินายน 2556 

 
ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปนี ้เข้าสัมภาษณ์เวลา 16.30 – 17.30 น. 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
1 นาย กิตตทิศัน์ ขวญัมา 
2 นางสาว ขนิษฐา เอ่ียมออ่น 
3 นางสาว จฑุามาส ขมุทอง 
4 นาย ชยัวฒัน์ เพียรการ 
5 นาย ชิษณพุงศ์ อนนัตชยัพงศ์ 
6 นางสาว เชาวรัตน์ ยงจิระนนท์ 
7 นาย ทตัต ิ เพ็ชรดีชนาเดช 
8 นาย เทวา เตม็บญุบริสทุธ์ิ 
9 นางสาว นนัท์ณภสั สทัธรรมวิไล 

10 นางสาว เบลล์ ตนัจงศริิกลุ 
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ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปนี ้เข้าสัมภาษณ์เวลา 17.30 – 18.30 น. 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกุล 
1 นาย พลวชัร ภูพ่ิพฒัน์ 
2 นางสาว พธัณี จิระพนูสนิ 
3 นางสาว พิมานรัตน์ เศรษฐวานิช 
4 นาย พทุธินนัท์ วิรุฬห์ชยัโชต ิ
5 นางสาว วิลาสนีิ กาญจนกญุชร 
6 นาย ศภุวิชญ์ มทุทารัตน์ 
7 นาย สปิปพล ตอพฤกษา 
8 นางสาว สดุาจนัทร์ บญุยษัเฐียร 
9 นาย สธีุร์ ลีลานนัทกิจ 

10 นางสาว อภิวนัท์ รุจิเสถียร 
11 นาย อรรถพล ระวิโรจน์ 

 


