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ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ  

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

 ดวยศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดเปดรับสมัครครูอาสาสมัครเพ่ือไปสอนเด็กไทยในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น  ซ่ึงมีผูสมัครสอบท้ังสิ้นเปนจํานวน ๑๓๒ คน และไดมีผูผานการคัดเลือกเปน
จํานวน ๕๕ คน และสํารอง ๑๕ คน บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังมีรายชื่อแนบตอไปนี้ 
 

๑  ครูอาสาสมัครภาคฤดูรอน 

๑. นาย กสิณ แกววงศ ๑๕. นาง ปาริชาติ จารุพงศ ชัยแสง 
๒. นาง กีรติรัชต บุญธรรม ๑๖. นาย ปยเทพ ไชยวารี 
๓. น.ส. ขวัญหทัย สมเสข ๑๗. น.ส. ปยนุช แหวนเพชร 
๔. น.ส. จิตติภา ศัพทเสน ๑๘. น.ส. พิญชสิณี ภิรมยไกรภักดิ์ 
๕. นาย จินดานุวรรธน บํารุงเจริญสุข ๑๙. นาย ภาณุพงศ จันทนผลิน 
๖. น.ส. จุฑาธิป เปลาเล ๒๐. น.ส. รัญชนา รังกาแกม 
๗. น.ส. จุฬารัตน เกยูรวรรณ ๒๑. น.ส. วนัสนิอร ศรคํารณ 
๘. น.ส. ญาณิกา คําวินิจ ๒๒. น.ส. วันวิสา มวงทอง 
๙. น.ส. ณัฐธิดา โทษาธรรม ๒๓. น.ส. วิไลลักษณ เรียนรู 

๑๐. น.ส. ดลลดา ขันตี ๒๔. น.ส. ศิรินภา ประทีปทอง 
๑๑. น.ส. ธนภร อินตะสิน ๒๕. น.ส. ศิริวรรณ ประมัย 
๑๒. น.ส. นฤทัย พองเสียง ๒๖. น.ส. สุพัตรา มวงแกว 
๑๓. นาย ปริญญา เทศอุดม ๒๗. นาย อดิสรณ สุขสําราญ 
๑๔. น.ส. ปวริศา นามสีพันธ     

    
 

กรณีตัวจริงสละสิทธิ์จะเรียกผูท่ีไดรับการคัดเลือกสํารองตามความเหมาะสม และความตองการของทางวัด 
 สํารอง 

๑. น.ส. กัลยลภัส   หลาบหนองแสง ๕. น.ส. วาสนา ผาเหลา 

๒. น.ส. ประภัสสร จันทรแดง ๖. นาย วิศนุกรณ บุตรวัง 

๓. น.ส. พรรณภา  แสงยะรักษ ๗. นาย เศกสันต ทองไทย 

๔. น.ส. ธิดา นิพิฐวิทยา ๘. น.ส. ณัฐชาวีร สาแกงทราย 
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๒. ครูอาสาสมัครประจําการ ๑ ป 
๑. น.ส. กนกวรรณพร ผดุงชาติ ๑๕. น.ส. ปยะนุช สุขสุวรรณ 

๒. นาย กิติศักดิ์ แกวเสมอตา ๑๖. น.ส. แพรฟา ชื่นรักชาต ิ

๓. นาย ชัชนันท ชีวทรรศน ๑๗. นาย ภานุวัฒน  ทองโปรง 

๔. น.ส. ฐิติชนก จรัสจรุงเกียรติ ๑๘. นาย มนัญชัย พุทธประเสริฐ 

๕. น.ส. ณัฐฐินันท  เต็งประเสริฐ ๑๙. นาย วรเชษฐ เปยปน 

๖. นาย ทะนงศักดิ์ พลเยี่ยม ๒๐. น.ส. สลิลทิพย  ธรรมิกบวร 

๗. นาย ธงไชย โกวิฬาร ๒๑. น.ส. สิรินญา พิบูลยศักดิ์กุล 

๘. นาย ธันยบูรณ ชมทรัพยทวี ๒๒. น.ส. เสาวภาคย สมบูรณพันธ 

๙. น.ส. ธันยพร  นุรักรัมย ๒๓. น.ส. อนันดา พรหมศิริ 

๑๐. น.ส. นวินดา หนองนฤกาญจน ๒๔. น.ส. อาภาภรณ บุษบง 

๑๑. นาย เนติพงค ยอดผกา ๒๕. น.ส. อิศราภรณ  รัตนกุล 

๑๒. น.ส. บุณยานุช พินิจนิยม ๒๖. น.ส. อุดมลักษณ สุขสนิท 

๑๓. น.ส. ปรมาพร แสงสุธา ๒๗. น.ส. อุมาภรณ ดวงรัตนเอกชัย 

๑๔. น.ส. ปราณแกว แกวมวง ๒๘ นาย เอกฉัตร ใจแกว 

 
กรณีตัวจริงสละสิทธิ์จะเรียกผูท่ีไดรับการคัดเลือกสํารองตามความเหมาะสม และความตองการของทางวัด 

 สํารอง 

๑. นาย ชยุต มกรสุต ๕. น.ส. เยาวภา ทองยอย 

๒. น.ส. ธิติพร ขวัญฤกษ ๖. น.ส. ศิรกุล จิตรอัมพร 

๓. น.ส. ปาณิสรา โกมลวิทย ๗. นาย ศิริมงคล คุณมาก 

๔. น.ส. ภรณวรัตน สุวิชาชนันทร     
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หมายเหตุ   ผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนครูอาสาสมัครจะตอง 

 ๑. เขารับการอบรมปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ และฐานกิจกรรม  

  ตั้งแตวันท่ี วันท่ี ๒๒ – ๓๑ มีนาคม, ๑-๔ เมษายน ๒๕๖๓ และ ๒๗ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ไมนอยกวา ๘๐%  

 ๒. เขารับการอบรมปฏิบัติธรรม ๑๐๐% 

 ๓.  ชําระเงินคาใชจายการอยูคายจัดการแสดง ๒,๓๐๐ บาท (ใชแบบชําระเงินของคณะครุศาสตรเทานั้น) 

 ๔. ดาวนโหลดเอกสารสัญญาเขารวมโครงการ - หนังสือคํ้าประกัน    

   กรอกเอกสาร แนบหลักฐาน พรอมติดอากรแสตมป ตามท่ีกําหนด และนํามาสงในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๕. ดาวนโหลดตัวอยางแบบกรอกประวัติภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสง e-mail มายัง  

   ctlc.edu@chula.ac.th ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๖.  ถาตองการท่ีพักระหวางการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โปรดติดตอ ๐๒-๒๑๘-๓๖๗๐-๗๔ ตอ ๐๑๖๑ 

   และ ๐๑๕๗ (หอพักนิสิตจุฬาฯ) 

 ๗.  เงินคาอบรมจํานวน ๕,๕๐๐ บาท สนับสนุนโดยคณะครุศาสตร และวัดไทยในตางประเทศ 

       การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 

 
 

   (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 

 คณบดี 
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