
 
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------- 

     ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพักในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศให้นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

 

       รายช่ือนิสิตชายที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

1.  6341168727 นายนฤพนธ์  ศรีเชื้อ คณะครุศาสตร์ 
2.  6231126523 นายเทพบัญชา  ชมภูพืน้ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

      รายช่ือนิสิตชายที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกจำปี) 

1.  6342127127 นายศุภชัย สงวนสนิ คณะครุศาสตร์ 

2.  6342131627 นายอนพุงศ์ แก้วรัตน์ คณะครุศาสตร์ 

3.  6341011827 นายชัยพล ยอมิน คณะครุศาสตร์ 

4.  6341258527 นายอภิวัฒน ์ อินทรีย์ คณะครุศาสตร์ 

5.  6241163427 นายธันวา คำประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 

6.  6242122927 นายมณต์มนสั ลือชัย คณะครุศาสตร์ 

7.  6043656527 นายวรพรต แสงสุพรรณ คณะครุศาสตร์ 

8.  6043923027 นายสรณฐั ชมฉาย คณะครุศาสตร์ 

9.  6241334427 นายสหรัถ สุดตา คณะครุศาสตร์ 

10.  6241322927 นายพงศภัค สุวัตถุดี คณะครุศาสตร์ 

11.  6242513627 นายสุทธิพงษ ์ คงพยัคฆ์ คณะครุศาสตร์ 

12.  6044420927 นายภัคพล แสงอินทร ์ คณะครุศาสตร์ 

13.  6044422127 นายวัฒนวชิญ ์ เจริญพงษ ์ คณะครุศาสตร์ 

14.  6044410627 นายธนภัทร สามงาม คณะครุศาสตร์ 

15.  6342313527 นายบุญรักษา คงรัตนานนท์ คณะครุศาสตร์ 

16.  6144119127 นายภาคิน พรรณนา คณะครุศาสตร์ 

17.  6242110327 นายธนวัฒน ์ ยังทน คณะครุศาสตร์ 

18.  6044118427 นายธนดล โภคา คณะครุศาสตร์ 
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19.  6241112427 นายขจรเกียรติ เอ่ียมสะอาด คณะครุศาสตร์ 

20.  6144211127 นายธนากร วงสุริยะ คณะครุศาสตร์ 

21.  6241166327 นายธีรศักด์ิ จันวงษา คณะครุศาสตร์ 

22.  6144422227 นายสมเกียรติ ทรัพย์มูล คณะครุศาสตร์ 

23.  6341113127 นายกัลยกฤต งามแฉล้ม คณะครุศาสตร์ 

24.  6043579927 นายธราธิป ธรรมวิเศษ คณะครุศาสตร์ 

25.  6241326427 นายมูฮัมหมัด ฟิตร ี อุเซ็ง คณะครุศาสตร์ 

26.  6144028727 นายรัชพล ชูศรีย่ิง คณะครุศาสตร์ 

27.  6044406127 นายชุติพงศ์ ส่วนบุญ คณะครุศาสตร์ 

28.  6230005038 นายกุญชร เทพทัย คณะจิตวิทยา 

29.  6146229934 นายศรมัณ วงศาโรจน ์ คณะนิติศาสตร์ 

30.  6340192226 นายรุ่งรุจ นิลพฒัน ์ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

31.  6242111726 นายอรรถพล พลเจริญ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

32.  6331063530 นายณฐนนท์ มีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 

33.  6136791533 นายหฤษฎ ์ เจียมวิจิตร คณะเภสัชศาสตร ์

34.  6136527233 นายธนชั คุวากร คณะเภสัชศาสตร ์

35.  6133312023 นายจารุวิทย ์ มีใหญ ่ คณะวิทยาศาสตร์ 

36.  6234315323 นายทิวากร ชาพาล ี คณะวิทยาศาสตร์ 

37.  6234324023 นายปรมินทร ์ แก่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

38.  6231167223 นายศุภกร ภูธร คณะวิทยาศาสตร์ 

39.  6331246223 นายเมธาพนัธ์ ปวิชสิทธิพัฒน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

40.  6234322723 นายนครินทร ์ กับบุญ คณะวิทยาศาสตร์ 

41.  6334027723 นายชาญชัย พิสมัย คณะวิทยาศาสตร์ 

42.  6232302823 นายกฤษณรัตน ์ จันทร์สงเคราะห ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

43.  6334468823 นายเอกรัฐภูม ิ พละหาญ คณะวิทยาศาสตร์ 

44.  6333136223 นายสิทธิเดช ภูสีเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 

45.  6332315023 นายฉัตรมงคล กรวิทยาศิลป คณะวิทยาศาสตร์ 

46.  6334035723 นายนายณธกร พาณชิวราห ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

47.  6132967023 นายคัมภีร ์ ใจตรง คณะวิทยาศาสตร์ 

48.  6132382823 นายวีระชัย สงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

49.  6232233123 นายพชัท์สยุทธ มาวินนาคภักด ี คณะวิทยาศาสตร์ 

50.  6233251623 นายสิทธิกร ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์ 

51.  6333001123 นายกว ี ชัยอิสรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

52.  6330031739 นายณัฐพัชร ์ ถาวรมั่นกิจการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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53.  6330062139 นายปรานต์ เอ่ียมโพธิ ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

54.  6330039839 นายธนาคม วิงวอน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

55.  6330090739 นายรวิกร ดอนพนสั คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

56.  6330060939 นายปราการ วงษ์งาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

57.  6137995439 นายพนธกร พวงบุบผา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

58.  6230455221 นายรัชชานนท์ สายสิญจน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

59.  6030828021 นายอรรถพล สุรวิทย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

60.  6330288921 นายนูรอัซรี่ย์ วันอารยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

61.  6130402321 นายภัทรพล ซ้ายพิพนัธ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

62.  6130270821 นายนครินทร ์ เนียมตะเคียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

63.  6331412521 นายธนพล ทิรอยรัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

64.  6130589021 นายสุริยา ทาก๋อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

65.  6340027835 นายรชฏ ไทรวิมาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

66.  6045620229 นายสุธิพงษ ์ มหิดุลย ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

67.  6330018925 นายเจษฎา บุญม ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

68.  6331020437 นายณัฐภัทร แซ่จอง คณะสหเวชศาสตร์ 

69.  6135545331 นายธนาพัฒน ์ มีฉิม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

70.  6240190822 นายเรณุวัชร ์ สุนันท์วงศ์ คณะอักษรศาสตร์ 

71.  6340231022 นายสรวิชญ ์ กังแฮ คณะอักษรศาสตร์ 

72.  6340158922 นายพศวีร์ ฐานบัญชา คณะอักษรศาสตร์ 

73.  6341007022 นายเธียรชัย ทองเงิน คณะอักษรศาสตร์ 
 

      รายช่ือนิสิตชายที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิต 5 ชั้น (ตึกจำปา) 

1.  6044414127 นายบุญเลิศ ศรีเมือง คณะครุศาสตร์ 

2.  6043680527 นายสากล นนทะภา คณะครุศาสตร์ 

3.  6043820027 นายภัคพงศ์ หมื่นชำนาญ คณะครุศาสตร์ 

4.  6043548427 นายณัฐชนนท์ จิตอาร ี คณะครุศาสตร์ 

5.  6241305227 นายกิตติพงศ์ มาตสาร คณะครุศาสตร์ 

6.  6144223727 นายเกษมสนัต์ หอยสกุล คณะครุศาสตร์ 

7.  6143660027 นายอภิสิทธิ ์ ปุเลตัง คณะครุศาสตร์ 

8.  6144221427 นายเสฎฐวุฒ ิ ศรีวิเศษ คณะครุศาสตร์ 

9.  6044107527 นายชลธาร ศิริบาล คณะครุศาสตร์ 



 
4 
 

10.  6044101727 นายขจรศักด์ิ อุตรธิยางค์ คณะครุศาสตร์ 

11.  6044111027 นายณัฐนันท์ สุขสรรถาวร คณะครุศาสตร์ 

12.  6044110327 นายณัฏฐกิตต์ บุรทิพาพงศ์ คณะครุศาสตร์ 

13.  6043558727 นายณัฐวุฒ ิ เรียนทำนา คณะครุศาสตร์ 

14.  6143846527 นายวิทวัส จารัตน ์ คณะครุศาสตร์ 

15.  6145017028 นายจิรเมธ บรรทิโต คณะนิเทศศาสตร์ 

16.  6136785833 นายสนัติ วงค์ษา คณะเภสัชศาสตร ์

17.  6141029824 นายนรากร พิสุทธิ์อดิศักด์ิ คณะรัฐศาสตร์ 

18.  6033096423 นายสมพล คนเพียร คณะวิทยาศาสตร์ 

19.  6132869123 นายธีรวุธ ปรากฎ คณะวิทยาศาสตร์ 

20.  6137983939 นายอธิพนัธ ์ รัศมี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

21.  6137939339 นายประการัง โพธิ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

22.  6137919839 นายณัฐวุฒ ิ นามบรรดา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

23.  6330107839 นายสราวุฒ ิ กล่อมกระโทก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

24.  6130617021 นายออมสนิ กระแสสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25.  6242002335 นายกิตติ พูลสาริกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

26.  6243011135 นายธนาธิป บริพันธ ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

27.  6034063925 นายสพุกิจ เรืองแจ่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

28.  6230032737 นายทัศภร ไขประภาย คณะสหเวชศาสตร์ 

29.  6140516922 นายศุภโชค สุรวิด คณะอักษรศาสตร์ 
 

    รายช่ือนิสิตหญิงที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 เปอร์เซ็นต์ 
    อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

1.  6043519227 นางสาวคณนิวศา เชียงอินทร ์ คณะครุศาสตร์ 

2.  6342119127 นางสาวภัทราพร กิขุนทด คณะครุศาสตร์ 

3.  6044127027 นางสาวมัดหมี ่ มณีปุระ คณะครุศาสตร์ 

4.  6043507727 นางสาวกษมา มุ่งหมาย คณะครุศาสตร์ 

5.  6044403227 นางสาวจุฑาทิพย ์ เงินบำรุง คณะครุศาสตร์ 

6.  6044415827 นางสาวพิชชานันท์ มหันตกาส ี คณะครุศาสตร์ 

7.  6041060024 นางสาวสโรชา บรรเทิงสุข คณะรัฐศาสตร์ 
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8.  6232353823 นางสาวภัควดี หนูดำ คณะวิทยาศาสตร์ 

9.  6234212323 นางสาวณัฐพร ยามรัมย ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

10.  6032035023 นางสาวปภาณิณ พันธ์พานชิ คณะวิทยาศาสตร์ 

11.  6231050423 นางสาววิรยา เรืองศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 

12.  6133307023 นางสาวกิตติยา พิมลวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 

13.  6332039923 นางสาวนริสรา มีชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์ 

14.  6231010821 นางสาวปิยธิดา ปาละรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15.  6137425037 นางสาวสกุณา ผาสุข คณะสหเวชศาสตร์ 

16.  6140150822 นางสาวพัชรวลัย อนุเทียนชัย คณะอักษรศาสตร์ 
 
   รายช่ือนิสิตหญิงที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์     
   อาคารหอพักนิสิต 13 ชั้น (ตึกพุดตาน) 

1.  6342026427 นางสาวปานพิมพ ์ ชัยดีเมธาพัฒน ์ คณะครุศาสตร์ 

2.  6331072033 นางสาวรสีก ี ฤทธิชัย คณะเภสัชศาสตร ์

3.  6231235223 นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ คณะวิทยาศาสตร์ 

4.  6334135823 นางสาวอารียา สีหะวงษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

5.  6333270623 นางสาวละอองทิพย ์ บุรัสการ คณะวิทยาศาสตร์ 

6.  6133410923 นางสาวจามร ี ฆ้องรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

7.  6332052023 นางสาวพรภิรมย์ ศรีพนามน้อย คณะวิทยาศาสตร์ 

8.  6334210123 นางสาวณัฏฐนิช ใจโปร่ง คณะวิทยาศาสตร์ 

9.  6331150623 นางสาวพรทิพย ์ สร้างทรัพย์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ 

10.  6330095939 นางสาวรุ้งกาญจน ์ มาลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

11.  6330112939 นางสาวสุขุมาภรณ ์ ประไชโย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

12.  6330594921 นางสาวอุมาภรณ ์ จิตรนำทรัพย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13.  6137212737 นางสาวณัฐกฤตา ตรีพาทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
 

 

   รายช่ือนิสิตหญิงได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์    
   อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) 

1.  6241319027 นางสาวเบญจวรรณ ฤทธิโชติ คณะครุศาสตร์ 

2.  6144713927 นางสาวณัฐริกา ฤทธิ์คำ คณะครุศาสตร์ 

3.  6241035827 นางสาวสุชานร ี พันอ้น คณะครุศาสตร์ 
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4.  6242505627 นางสาวพรรณปพร วงวิราช คณะครุศาสตร์ 

5.  6044418727 นางสาวฟ้าใส ปานสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 

6.  6044225927 นางสาวอณิชา กาญจนวัฒน ์ คณะครุศาสตร์ 

7.  6241307527 นางสาวจุติพร งามสม คณะครุศาสตร์ 

8.  6242501027 นางสาวกณัฐิกา หรรษา คณะครุศาสตร์ 

9.  6241339627 นางสาวอารียา โคตรเพชร คณะครุศาสตร์ 

10.  6144425127 นางสาวสุจีรา พากเพียรทรัพย ์ คณะครุศาสตร์ 

11.  6242312827 นางสาวมัทนียา แสงพันตา คณะครุศาสตร์ 

12.  6242514227 นางสาวสุนิษา จันทร์ส่อง คณะครุศาสตร์ 

13.  6043671927 นางสาวศศิวิมล โพธิ์ระเบียบ คณะครุศาสตร์ 

14.  6143540427 นางสาวญาตาลักษณ ์ เสาวนิช คณะครุศาสตร์ 

15.  6043824627 นางสาวลีลาวดี พลางไธสง คณะครุศาสตร์ 

16.  6242024027 นางสาวพิรุณ แซ่ลี้ คณะครุศาสตร์ 

17.  6341303027 นางสาวกมลชนก สายพิมพ ์ คณะครุศาสตร์ 

18.  6242120627 นางสาวพสิุทธิณีย ์ สิขาพันธ ์ คณะครุศาสตร์ 

19.  6242104627 นางสาวจณสิตา เสียมกระโทก คณะครุศาสตร์ 

20.  6043660027 นางสาววริศรา ใจเย็น คณะครุศาสตร์ 

21.  6240108028 นางสาวพิมพ์ตะวนั เบญจวิญญู คณะนิเทศศาสตร์ 

22.  6242044326 นางสาวธารตะวัน รวดเร็ว คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

23.  6340115026 นางสาวประภาวดี ชัยเดชโกศิลป์ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

24.  6142538026 นางสาวอนงค์นาถ สระสม คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

25.  6132273023 นางสาวนันท์นภัส อุ้ยหา คณะวิทยาศาสตร์ 

26.  6032602823 นางสาวจิราวรรณ สุนันทะนาม คณะวิทยาศาสตร์ 

27.  6132352023 นางสาวจันทกานต์ ชื่นชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 

28.  6032029223 นางสาวธัญญารัตน ์ กับเป็ง คณะวิทยาศาสตร์ 

29.  6233215023 นางสาวณัฐทริกา กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์ 

30.  6133362423 นางสาวรจุิรา เครือนพคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 

31.  6232483723 นางสาวสุชาวดี อิ่มสำราญ คณะวิทยาศาสตร์ 

32.  6133047823 นางสาวสุวพชิญ ์ กุลภานนั คณะวิทยาศาสตร์ 

33.  6232377923 นางสาวสุรีย์พร มีภู่ คณะวิทยาศาสตร์ 
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34.  6133317223 นางสาวชนัฏตา โกละกะ คณะวิทยาศาสตร์ 

35.  6133108423 นางสาวจิรนนัท์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 

36.  6233013623 นางสาวชฎามาศ สังฆนาค คณะวิทยาศาสตร์ 

37.  6333116723 นางสาวนภัสสร เพิ่มผล คณะวิทยาศาสตร์ 

38.  6333289623 นางสาวสุพัฒด ี ทองทา คณะวิทยาศาสตร์ 

39.  6231061323 นางสาวสุรีพร แก้วหิน คณะวิทยาศาสตร์ 

40.  6231223723 นางสาวเณีย เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

41.  6132128823 นางสาวปัทชา พลนรา คณะวิทยาศาสตร์ 

42.  6132254123 นางสาวจิไรรัตน์ ชิณโคตร คณะวิทยาศาสตร์ 

43.  5932806023 นางสาวณภัทรา วงษ์สงวน คณะวิทยาศาสตร์ 

44.  6132776423 นางสาวมลัลิกา อุดโหล คณะวิทยาศาสตร์ 

45.  6130420621 นางสาวภชิลดา ณ พิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

46.  6240033435 นางสาวนูรีฮัน มะเซง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

47.  6146753335 นางสาวจตุพร ไชยยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

48.  6242008135 นางสาวลลิตา ตึกชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

49.  6146766535 นางสาวปิยะนันท์ พูนดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

50.  6146775135 นางสาวศิรนภา ชัยประภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

51.  6231046737 นางสาวพิชญา พรมใจจอม คณะสหเวชศาสตร์ 

52.  6137021137 นางสาวณัฐกานต์ เยาวลักษณ ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

53.  6230091737 นางสาวศุภิสรา รักษาบุญ คณะสหเวชศาสตร์ 

54.  6137090437 นางสาวศิริโสภา จันทรสาขา คณะสหเวชศาสตร์ 

55.  6231044437 นางสาวพัชรพลอย วันศิริสุข คณะสหเวชศาสตร์ 

56.  6137084737 นางสาววรัชยา พูลน้อย คณะสหเวชศาสตร์ 

57.  6137051037 นางสาวบุษปศร บุณยศิริศรี คณะสหเวชศาสตร์ 

58.  6230067031 นางสาวปนัสธพ์ิมพ ์ ศิริรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

59.  6035550331 นางสาวณัฏฐณชิา ศรีประย่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

60.  6047019540 นางสาวณัฐสุดา ราชสะอาด สำนักวชิาทรัพยากรการเกษตร 
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ทั้งนี้ ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนิสิตรายเทอม ท่ีแจ้งความประสงค์อยู่
หอพักตลอดช่วง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และนิสิตตึกรายเดือนท่ีแจ้งความประสงค์อยู่หอพักช่วง ภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2563 ทั้งสองเดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2564) หรือนิสิตที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพักช่วง 
ภาคฤดูร้อนแบบเดือนเดียว (กรณีฝากของจะไม่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก)  
 

ประกาศ    ณ  วันท่ี   1   มิถุนายน  2564 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 


