
ประกาศคณะอักษรศาสตร.  จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
เร่ือง รายช่ือผูAผBานการสอบสัมภาษณ.การรับนักเรียนเขAาศึกษาใน 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะอักษรศาสตร. ปPการศึกษา 2564 (รอบ Admission) 

------------------------------------ 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร3 จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัยได?ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข?าศึกษาใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร3 
ปRการศึกษา  2564 (รอบ Admission) นั้น บัดนี้คณะอักษรศาสตร3 ได?พิจารณาคัดเลือกผู?ผaานการสอบ
สัมภาษณ3เสร็จเรียบร?อยแล?ว 

คณะอักษรศาสตร3 จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายช่ือผู?ผaานการสอบสัมภาษณ3การรับ
นักเรียนเข?าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะอักษรศาสตร3 ปRการศึกษา 2564  (รอบ Admission) จำนวน 44 คน รายช่ือแนบท?ายประกาศน้ี  ท้ังน้ีให?
ผู?ท่ีได?รับการประกาศรายช่ือเปcนผู?ผaานการสอบสัมภาษณ3รายงานตัวยืนยันสิทธ์ิ โดยกรอก Google Form ที่จะ
สaงไปให?ทางอีเมล ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2564 ระหวaางเวลา 08:30-12:00 น. หากพ?นกำหนดเวลาดังกลaาว
จะถือวaาสละสิทธ์ิ และคณะอักษรศาสตร3 จะประกาศรายช่ือผู?ผaานการสอบสัมภาษณ3เพ่ิมตามลำดับคะแนนจน
ครบตามจำนวนท่ีประกาศรับในวันท่ี 27 เมษายน 2564 และให?ผู?ท่ีได?รับการประกาศรายช่ือเปcนผู?ผaานการสอบ
สัมภาษณ3เพ่ิมกรอก Google Form ท่ีจะสaงไปให?ทางอีเมล ภายในวันท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. 
(ถ?ามี) และให?ถือเปcนอันส้ินสุดกระบวนการในการคัดเลือก และจะไมaประกาศรายช่ือผู?ผaานการสอบสัมภาษณ3เพ่ิม
อีกไมaวaากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี      เมษายน  พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย3 ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ3) 
คณบดีคณะอักษรศาสตร3 
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รายละเอียดแนบท.ายประกาศจุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 
รายช่ือผู.ผBานการสอบสัมภาษณ7การรับนักเรียนเข.าศึกษาใน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร7 ปQการศึกษา 2564 (รอบ Admission) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Applicant คำนำ ช่ือ นามสกุล 
 Number หนAาช่ือ   

1 B0004 นางสาว สิรีธร พงษารัตน. 

2 B0008 นางสาว ณญาดา เตชะวิบูลย. 

3 B0010 นางสาว กชธร เจียมพิทยานุวัฒน. 

4 B0016 นางสาว พลอยไพลิน เหลBาทวีสุข 

5 B0019 นางสาว อลิชา พริม อมตวิวัฒน. 

6 B0021 นางสาว หทัยภัทร อิสริยอนันต. 

7 B0024 นาย ภูวรินทร. ต้ังตBอกิจ 

8 B0025 นางสาว ภัณฑิรา พุทธาภิวัฒน. 

9 B0032 นางสาว นิชาภา สมมิตรธนกุล 

10 B0033 นางสาว อภิชญา ศิริโภค 

11 B0036 นางสาว รวิสรา แสงเรืองรักษ. 

12 B0038 นางสาว ปพิชญา บุญเทียม 

13 0002 นางสาว อติกานต. พฤกษธัมมโกวิท 

14 0007 นาย เทศน. เฮนร่ี ไมรอน 

15 0015 นางสาว อริณฎา วรรณพฤกษ. 

16 0017 นางสาว วิรชา อุเทนพิทักษ. 

17 0018 นาย คาร.ล อานันท. แลงเกนสกีโอล.ด 
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รายละเอียดแนบท.ายประกาศจุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 
รายช่ือผู.ผBานการสอบสัมภาษณ7การรับนักเรียนเข.าศึกษาใน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร7 ปQการศึกษา 2564 (รอบ Admission) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Applicant คำนำ ชื่อ นามสกุล 

 Number หน/าชื่อ   

18 0022 นางสาว สุประพาฬ ไหนาค 

19 0024 นางสาว วรรณ เอี่ยมเพชราพงศ> 

20 0026 นาย สรธรพ> จิตมั่น 

21 0029 นางสาว ชนากานต> เจริญทรัพย> 

22 0033 นาย ธนภูม ิ ตระกูลอินทร> 

23 0035 นางสาว ปุณยวีร> สมเจริญ 

24 0040 นางสาว ลีนา มาลัมพชุ 

25 0047 นางสาว ชญานิศ ภูHทองประเสริฐ 

26 0049 นางสาว นภัสสร จงก/องเกียรต ิ

27 0051 นาย มฆวัน สินธวาชีวะ 

28 0054 นาย ศุภณัฐ โพธิ์สีสด 

29 0062 นางสาว กีรติกา กีรติโยธิน 

30 0064 นางสาว พิมพ> กาชัย 

31 0065 นาย รอยอินทร> ดีแลน กรีน 

32 0070 นางสาว สุภัทรา ยิ่งยง 

33 0072 นาย ภูมิสิร ิ บุณยรุจิรดา 

34 0074 นางสาว นารารัศมิ ์ พุHมสุโขรักษ> 

apron
"
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No. Applicant คำนำ ชื่อ นามสกุล 

 Number หน/าชื่อ   

35 0078 นาย ธีธัช สันธิเดช 

36 0079 นาย ธีรนพ กิ่งพุทธพงษ> 

37 0083 นางสาว มาริสา ปรินเซคค ี

38 0085 นางสาว กัญชพร นิ่มเนียม 

39 0087 นางสาว อนันตญา กาฮ>น ี

40 0089 นาย ปราชญา ศิริฤกษ>รัตนา 

41 0091 นางสาว จิตต>กาญจน> ธีระปUญญาชัย 

42 0092 นาย ธนวัฒน> พลรัมย> 

43 0094 นางสาว อการ ิ โอโนเอะ 

44 0096 นางสาว กันตาภา วรวิทยานนท> 
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