
 
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------- 

     ด้วยบัดนี้  คณะกรรมการพิจารณาทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว จงึประกาศ
ให้นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

 

       รายช่ือนิสิตชายที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิตตึกชวนชม 

1.  6341168727 นาย นฤพนธ์  ศรีเชื้อ คณะครุศาสตร์ 
2.  6231126523 นาย เทพบัญชา  ชมภูพืน้ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

      รายช่ือนิสิตชายที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิตตึกจำปี 

1.  6342127127 นาย ศุภชัย สงวนสนิ คณะครุศาสตร์ 

2.  6342131627 นาย อนุพงศ์ แก้วรัตน์ คณะครุศาสตร์ 

3.  6341011827 นาย ชัยพล ยอมิน คณะครุศาสตร์ 

4.  6341258527 นาย อภิวัฒน ์ อินทรีย์ คณะครุศาสตร์ 

5.  6241163427 นาย ธันวา คำประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 

6.  6242122927 นาย มณต์มนัส ลือชัย คณะครุศาสตร์ 

7.  6043656527 นาย วรพรต แสงสุพรรณ คณะครุศาสตร์ 

8.  6043923027 นาย สรณัฐ ชมฉาย คณะครุศาสตร์ 

9.  6241334427 นาย สหรัถ สุดตา คณะครุศาสตร์ 

10.  6241322927 นาย พงศภัค สุวัตถุดี คณะครุศาสตร์ 

11.  6242513627 นาย สุทธิพงษ ์ คงพยัคฆ์ คณะครุศาสตร์ 

12.  6044420927 นาย ภัคพล แสงอินทร ์ คณะครุศาสตร์ 

13.  6044422127 นาย วัฒนวิชญ ์ เจริญพงษ ์ คณะครุศาสตร์ 

14.  6044410627 นาย ธนภัทร สามงาม คณะครุศาสตร์ 

15.  6342313527 นาย บุญรักษา คงรัตนานนท์ คณะครุศาสตร์ 

16.  6144119127 นาย ภาคิน พรรณนา คณะครุศาสตร์ 

17.  6242110327 นาย ธนวัฒน ์ ยังทน คณะครุศาสตร์ 

18.  6044118427 นาย ธนดล โภคา คณะครุศาสตร์ 
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19.  6241112427 นาย ขจรเกียรติ เอ่ียมสะอาด คณะครุศาสตร์ 

20.  6144211127 นาย ธนากร วงสุริยะ คณะครุศาสตร์ 

21.  6241166327 นาย ธีรศักด์ิ จันวงษา คณะครุศาสตร์ 

22.  6144422227 นาย สมเกียรติ ทรัพย์มูล คณะครุศาสตร์ 

23.  6341113127 นาย กัลยกฤต งามแฉล้ม คณะครุศาสตร์ 

24.  6043579927 นาย ธราธิป ธรรมวิเศษ คณะครุศาสตร์ 

25.  6241326427 นาย มูฮัมหมัดฟิตร ี อุเซ็ง คณะครุศาสตร์ 

26.  6144028727 นาย รัชพล ชูศรีย่ิง คณะครุศาสตร์ 

27.  6230005038 นาย กุญชร เทพทัย คณะจิตวิทยา 

28.  6146229934 นาย ศรมัณ วงศาโรจน ์ คณะนิติศาสตร์ 

29.  6340192226 นาย รุ่งรุจ นิลพฒัน ์ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

30.  6242111726 นาย อรรถพล พลเจริญ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

31.  6331063530 นาย ณฐนนท์ มีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 

32.  6136791533 นาย หฤษฎ์ เจียมวิจิตร คณะเภสัชศาสตร ์

33.  6136527233 นาย ธนัช คุวากร คณะเภสัชศาสตร ์

34.  6133312023 นาย จารุวิทย์ มีใหญ ่ คณะวิทยาศาสตร์ 

35.  6234315323 นาย ทิวากร ชาพาล ี คณะวิทยาศาสตร์ 

36.  6234324023 นาย ปรมินทร ์ แก่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

37.  6231167223 นาย ศุภกร ภูธร คณะวิทยาศาสตร์ 

38.  6331246223 นาย เมธาพันธ ์ ปวิชสิทธิพัฒน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

39.  6234322723 นาย นครินทร ์ กับบุญ คณะวิทยาศาสตร์ 

40.  6334027723 นาย ชาญชัย พิสมัย คณะวิทยาศาสตร์ 

41.  6232302823 นาย กฤษณรัตน์ จันทร์สงเคราะห ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

42.  6334468823 นาย เอกรัฐภูมิ พละหาญ คณะวิทยาศาสตร์ 

43.  6333136223 นาย สิทธิเดช ภูสีเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 

44.  6332315023 นาย ฉัตรมงคล กรวิทยาศิลป คณะวิทยาศาสตร์ 

45.  6334035723 นาย นายณธกร พาณชิวราห ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

46.  6132967023 นาย คัมภีร ์ ใจตรง คณะวิทยาศาสตร์ 

47.  6132382823 นาย วีระชัย สงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

48.  6232233123 นาย พัชท์สยุทธ มาวินนาคภักด ี คณะวิทยาศาสตร์ 

49.  6233251623 นาย สิทธิกร ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์ 

50.  6333001123 นาย กว ี ชัยอิสรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

51.  6330031739 นาย ณัฐพชัร์ ถาวรมั่นกิจการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

52.  6330062139 นาย ปรานต์ เอ่ียมโพธิ ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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53.  6330039839 นาย ธนาคม วิงวอน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

54.  6330090739 นาย รวิกร ดอนพนสั คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

55.  6330060939 นาย ปราการ วงษ์งาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

56.  6137995439 นาย พนธกร พวงบุบผา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

57.  6230455221 นาย รัชชานนท์ สายสิญจน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

58.  6030828021 นาย อรรถพล สุรวิทย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

59.  6330288921 นาย นูรอัซรี่ย์ วันอารยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

60.  6130402321 นาย ภัทรพล ซ้ายพิพนัธ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

61.  6130270821 นาย นครินทร ์ เนียมตะเคียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

62.  6331412521 นาย ธนพล ทิรอยรัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

63.  6130589021 นาย สุริยา ทาก๋อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

64.  6340027835 นาย รชฏ ไทรวิมาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

65.  6045620229 นาย สุธิพงษ ์ มหิดุลย ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

66.  6330018925 นาย เจษฎา บุญม ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

67.  6331020437 นาย ณัฐภัทร แซ่จอง คณะสหเวชศาสตร์ 

68.  6135545331 นาย ธนาพัฒน ์ มีฉิม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

69.  6240190822 นาย เรณุวัชร์ สุนันท์วงศ์ คณะอักษรศาสตร์ 

70.  6340231022 นาย สรวิชญ ์ กังแฮ คณะอักษรศาสตร์ 

71.  6340158922 นาย พศวีร์ ฐานบัญชา คณะอักษรศาสตร์ 

72.  6341007022 นาย เธียรชัย ทองเงิน คณะอักษรศาสตร์ 
 

      รายช่ือนิสิตชายที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิตตึกจำปา 

1.  6044414127 นาย บุญเลิศ ศรีเมือง คณะครุศาสตร์ 

2.  6043680527 นาย สากล นนทะภา คณะครุศาสตร์ 

3.  6043820027 นาย ภัคพงศ์ หมื่นชำนาญ คณะครุศาสตร์ 

4.  6043548427 นาย ณัฐชนนท์ จิตอาร ี คณะครุศาสตร์ 

5.  6241305227 นาย กิตติพงศ์ มาตสาร คณะครุศาสตร์ 

6.  6144223727 นาย เกษมสันต์ หอยสกุล คณะครุศาสตร์ 

7.  6143660027 นาย อภิสิทธิ ์ ปุเลตัง คณะครุศาสตร์ 

8.  6144221427 นาย เสฎฐวุฒ ิ ศรีวิเศษ คณะครุศาสตร์ 

9.  6044107527 นาย ชลธาร ศิริบาล คณะครุศาสตร์ 
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10.  6044406127 นาย ชุติพงศ์ ส่วนบุญ คณะครุศาสตร์ 

11.  6044101727 นาย ขจรศักด์ิ อุตรธิยางค์ คณะครุศาสตร์ 

12.  6044111027 นาย ณัฐนนัท์ สุขสรรถาวร คณะครุศาสตร์ 

13.  6044110327 นาย ณัฏฐกิตต์ บุรทิพาพงศ์ คณะครุศาสตร์ 

14.  6043558727 นาย ณัฐวุฒ ิ เรียนทำนา คณะครุศาสตร์ 

15.  6143846527 นาย วิทวัส จารัตน ์ คณะครุศาสตร์ 

16.  6145017028 นาย จิรเมธ บรรทิโต คณะนิเทศศาสตร์ 

17.  6136785833 นาย สันติ วงค์ษา คณะเภสัชศาสตร ์

18.  6141029824 นาย นรากร พิสุทธิ์อดิศักด์ิ คณะรัฐศาสตร์ 

19.  6033096423 นาย สมพล คนเพียร คณะวิทยาศาสตร์ 

20.  6132869123 นาย ธีรวุธ ปรากฎ คณะวิทยาศาสตร์ 

21.  6137983939 นาย อธิพันธ ์ รัศมี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

22.  6137939339 นาย ประการัง โพธิ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

23.  6137919839 นาย ณัฐวุฒ ิ นามบรรดา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

24.  6330107839 นาย สราวุฒ ิ กล่อมกระโทก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

25.  6130617021 นาย ออมสิน กระแสสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

26.  6242002335 นาย กิตติ พูลสาริกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

27.  6243011135 นาย ธนาธิป บริพันธ ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

28.  6034063925 นาย สุพกิจ เรืองแจ่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

29.  6230032737 นาย ทัศภร ไขประภาย คณะสหเวชศาสตร์ 

30.  6140516922 นาย ศุภโชค สุรวิด คณะอักษรศาสตร์ 
 

    รายช่ือนิสิตหญิงที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิตตึกชวนชม 

1.  6043519227 นางสาว คณินวศา เชียงอินทร ์ คณะครุศาสตร์ 

2.  6342119127 นางสาว ภัทราพร กิขุนทด คณะครุศาสตร์ 

3.  6044127027 นางสาว มัดหมี ่ มณีปุระ คณะครุศาสตร์ 

4.  6043507727 นางสาว กษมา มุ่งหมาย คณะครุศาสตร์ 

5.  6044403227 นางสาว จุฑาทิพย ์ เงินบำรุง คณะครุศาสตร์ 

6.  6044415827 นางสาว พิชชานนัท์ มหันตกาส ี คณะครุศาสตร์ 
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7.  6041060024 นางสาว สโรชา บรรเทิงสุข คณะรัฐศาสตร์ 

8.  6232353823 นางสาว ภัควดี หนูดำ คณะวิทยาศาสตร์ 

9.  6234212323 นางสาว ณัฐพร ยามรัมย ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

10.  6032035023 นางสาว ปภาณิณ พันธ์พานชิ คณะวิทยาศาสตร์ 

11.  6231050423 นางสาว วิรยา เรืองศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 

12.  6133307023 นางสาว กิตติยา พิมลวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 

13.  6332039923 นางสาว นริสรา มีชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์ 

14.  6231010821 นางสาว ปิยธิดา ปาละรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15.  6137425037 นางสาว สกุณา ผาสุข คณะสหเวชศาสตร์ 

16.  6140150822 นางสาว พัชรวลัย อนุเทียนชัย คณะอักษรศาสตร์ 
 
   รายช่ือนิสิตหญิงที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์    
   อาคารหอพักนิสิตตึกพุดตาน 

1.  6342026427 นางสาว ปานพิมพ ์ ชัยดีเมธาพัฒน ์ คณะครุศาสตร์ 

2.  6331072033 นางสาว รีสกี ฤทธิชัย คณะเภสัชศาสตร ์

3.  6231235223 นางสาว ปิยจารีย์ ตู้ประดับ คณะวิทยาศาสตร์ 

4.  6334135823 นางสาว อารียา สีหะวงษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

5.  6333270623 นางสาว ละอองทิพย ์ บุรัสการ คณะวิทยาศาสตร์ 

6.  6133410923 นางสาว จามร ี ฆ้องรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

7.  6332052023 นางสาว พรภิรมย์ ศรีพนามน้อย คณะวิทยาศาสตร์ 

8.  6334210123 นางสาว ณัฏฐนชิ ใจโปร่ง คณะวิทยาศาสตร์ 

9.  6331150623 นางสาว พรทิพย์ สร้างทรัพย์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ 

10.  6330095939 นางสาว รุ้งกาญจน ์ มาลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

11.  6330112939 นางสาว สุขุมาภรณ ์ ประไชโย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

12.  6330594921 นางสาว อุมาภรณ ์ จิตรนำทรัพย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13.  6137212737 นางสาว ณัฐกฤตา ตรีพาทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
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    รายช่ือนิสิตหญิงได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ 
อาคารหอพักนิสิตตึกพุดซ้อน 

1.  6241319027 นางสาว เบญจวรรณ ฤทธิโชติ คณะครุศาสตร์ 

2.  6144713927 นางสาว ณัฐริกา ฤทธิ์คำ คณะครุศาสตร์ 

3.  6241035827 นางสาว สุชานร ี พันอ้น คณะครุศาสตร์ 

4.  6242505627 นางสาว พรรณปพร วงวิราช คณะครุศาสตร์ 

5.  6044418727 นางสาว ฟ้าใส ปานสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 

6.  6044225927 นางสาว อณิชา กาญจนวัฒน ์ คณะครุศาสตร์ 

7.  6241307527 นางสาว จุติพร งามสม คณะครุศาสตร์ 

8.  6242501027 นางสาว กัณฐิกา หรรษา คณะครุศาสตร์ 

9.  6241339627 นางสาว อารียา โคตรเพชร คณะครุศาสตร์ 

10.  6144425127 นางสาว สุจีรา พากเพียรทรัพย ์ คณะครุศาสตร์ 

11.  6242312827 นางสาว มัทนียา แสงพันตา คณะครุศาสตร์ 

12.  6242514227 นางสาว สุนิษา จันทร์ส่อง คณะครุศาสตร์ 

13.  6043671927 นางสาว ศศิวิมล โพธิ์ระเบียบ คณะครุศาสตร์ 

14.  6143540427 นางสาว ญาตาลักษณ ์ เสาวนิช คณะครุศาสตร์ 

15.  6043824627 นางสาว ลีลาวดี พลางไธสง คณะครุศาสตร์ 

16.  6242024027 นางสาว พิรุณ แซ่ลี้ คณะครุศาสตร์ 

17.  6341303027 นางสาว กมลชนก สายพิมพ ์ คณะครุศาสตร์ 

18.  6242120627 นางสาว พิสุทธิณีย ์ สิขาพันธ ์ คณะครุศาสตร์ 

19.  6242104627 นางสาว จณิสตา เสียมกระโทก คณะครุศาสตร์ 

20.  6043660027 นางสาว วริศรา ใจเย็น คณะครุศาสตร์ 

21.  6240108028 นางสาว พิมพ์ตะวัน เบญจวิญญู คณะนิเทศศาสตร์ 

22.  6242044326 นางสาว ธารตะวัน รวดเร็ว คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

23.  6340115026 นางสาว ประภาวดี ชัยเดชโกศิลป์ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

24.  6142538026 นางสาว อนงค์นาถ สระสม คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

25.  6132273023 นางสาว นันท์นภสั อุ้ยหา คณะวิทยาศาสตร์ 

26.  6032602823 นางสาว จิราวรรณ สุนันทะนาม คณะวิทยาศาสตร์ 

27.  6132352023 นางสาว จันทกานต์ ชื่นชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 

28.  6032029223 นางสาว ธัญญารัตน์ กับเป็ง คณะวิทยาศาสตร์ 
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29.  6233215023 นางสาว ณัฐทริกา กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์ 

30.  6133362423 นางสาว รุจิรา เครือนพคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 

31.  6232483723 นางสาว สุชาวดี อิ่มสำราญ คณะวิทยาศาสตร์ 

32.  6133047823 นางสาว สุวพิชญ ์ กุลภานนั คณะวิทยาศาสตร์ 

33.  6232377923 นางสาว สุรีย์พร มีภู่ คณะวิทยาศาสตร์ 

34.  6133317223 นางสาว ชนัฏตา โกละกะ คณะวิทยาศาสตร์ 

35.  6133108423 นางสาว จิรนันท์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 

36.  6233013623 นางสาว ชฎามาศ สังฆนาค คณะวิทยาศาสตร์ 

37.  6333116723 นางสาว นภัสสร เพิ่มผล คณะวิทยาศาสตร์ 

38.  6333289623 นางสาว สุพัฒด ี ทองทา คณะวิทยาศาสตร์ 

39.  6231061323 นางสาว สุรีพร แก้วหิน คณะวิทยาศาสตร์ 

40.  6231223723 นางสาว เณีย เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

41.  6132128823 นางสาว ปัทชา พลนรา คณะวิทยาศาสตร์ 

42.  6132254123 นางสาว จิไรรัตน์ ชิณโคตร คณะวิทยาศาสตร์ 

43.  6033263923 นางสาว ภัสรา สุวรรณสิงห ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

44.  5932806023 นางสาว ณภัทรา วงษ์สงวน คณะวิทยาศาสตร์ 

45.  6132776423 นางสาว มัลลิกา อุดโหล คณะวิทยาศาสตร์ 

46.  6130420621 นางสาว ภิชลดา ณ พิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

47.  6240033435 นางสาว นูรีฮัน มะเซง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

48.  6146753335 นางสาว จตุพร ไชยยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

49.  6242008135 นางสาว ลลิตา ตึกชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

50.  6146766535 นางสาว ปิยะนันท์ พูนดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

51.  6146775135 นางสาว ศิรนภา ชัยประภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

52.  6231046737 นางสาว พิชญา พรมใจจอม คณะสหเวชศาสตร์ 

53.  6137021137 นางสาว ณัฐกานต์ เยาวลักษณ ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

54.  6230091737 นางสาว ศุภิสรา รักษาบุญ คณะสหเวชศาสตร์ 

55.  6137090437 นางสาว ศิริโสภา จันทรสาขา คณะสหเวชศาสตร์ 

56.  6231044437 นางสาว พัชรพลอย วันศิริสุข คณะสหเวชศาสตร์ 

57.  6137084737 นางสาว วรัชยา พูลน้อย คณะสหเวชศาสตร์ 



 
8 
 

58.  6137051037 นางสาว บุษปศร บุณยศิริศรี คณะสหเวชศาสตร์ 

59.  6230067031 นางสาว ปนัสธ์พิมพ ์ ศิริรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

60.  6035550331 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีประย่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

61.  6047019540 นางสาว ณัฐสุดา ราชสะอาด สำนักวชิาทรัพยากรการเกษตร 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  2564 
 
 
 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 


