
 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

--------------------------------------- 
   ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการด าเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต          
ระดับปริญญาตรี โครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ือ
สนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพักในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้นิสิต  
ทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
  

ตึกพุดซ้อน 
       รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  100 %  มีดังนี้ 

1 6342504027 นางสาว ชฎาพร  ศรีหินกอง คณะครุศาสตร์ 
2 6342419427 นางสาว อาริสา  เชยเอี่ยม คณะครุศาสตร์ 
3 6342041024 นางสาว ภัทรายุ   พันปี คณะรัฐศาสตร์ 
4 6342028727 นางสาว ยุพาวดี   จิตจรัสธรรม คณะรัฐศาสตร์ 
5 6342016127 นางสาว ณัฐกฤตา  เชยชื่นจิตร คณะครุศาสตร์ 
6 6341303027 นางสาว กมลชนก   สายพิมพ์ คณะครุศาสตร์ 
7 6341124027 นางสาว จิราพร   เณรธรณี คณะครุศาสตร์ 
8 6340065122 นางสาว ณัฐรดา  เวชชธรรม คณะอักษรศาสตร์ 
9 6334317723 นางสาว นภัสวรรณ ชอบธรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

10 6334109523 นางสาว ศศิธร   ศิริสอน คณะวิทยาศาสตร์ 
11 6334066123 นางสาว นภา   ลุงหนุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 
12 6334024823 นางสาว ชลธิชา   เล็กวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
13 6333296023 นางสาว อัญชิสา สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
14 6333241423 นางสาว ธัญญรัตน์  รักกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
15 6333204223 นางสาว กัญญารัตน์   พวงเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
16 6333116723 นางสาว นภัสร   เพ่ิมผล คณะวิทยาศาสตร์ 
17 6333004023 นางสาว จิรัฐญา  เทพธิดา คณะวิทยาศาสตร์ 
18 6332310923 นางสาว กุลยา  ปฐมบุรุษรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
19 6332088623 นางสาว สิริภัค   ค าวชิรพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
20 6331325123 นางสาว นัสมีย ์  นิลสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 
21 6330130139 นางสาว อารียา  วงษ์เมือง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
22 6243023824 นางสาว ธัญญาภรณ์  พิพัฒน์ศร ี คณะรัฐศาสตร์ 
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23 6242514227 นางสาว สุนิษา  จันทร์ส่อง คณะครุศาสตร์ 
24 6242501027 นางสาว กัญญิกา  หรรษา คณะครุศาสตร์ 
25 6242201827 นางสาว กรดา  บุญบุตตะ คณะครุศาสตร์ 
26 6240108028 นางสาว พิมพ์ตะวัน  เบญจวิญญู คณะนิเทศศาสตร์ 
27 6240043040 นางสาว วรมิตา  ม่วงเกตุ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
28 6234066023 นางสาว ณฐาทิพย์   ยินดีธีธนา คณะวิทยาศาสตร์ 
29 6232381323 นางสาว อนุชิดา  จารุจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 
30 6230105439 นางสาว สุกัญญา  ค ามา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
31 6230051938 นางสาว ปาลิตา  ลี้ตี๋ คณะจิตวิทยา 
32 6144213427 นางสาว ปิยะพร  ทิศอุด คณะครุศาสตร์ 
33 6144201927 นางสาว กชกร  เกิดเกลื่อน คณะครุศาสตร์ 
34 6137021137 นางสาว ณัฐกานต์   เยาวลักษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
35 6133317223 นางสาว ชนัฎตา   โกละกะ คณะวิทยาศาสตร์ 
36 6133195023 นางสาว เรวดี  หมอหวัง คณะวิทยาศาสตร์ 
37 6133185723 นางสาว ภัทราภรณ์  เสาร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
38 6133156523 นางสาว ปัทมพร  พุกบัวขาว คณะวิทยาศาสตร์ 
39 6132128823 นางสาว ปัทชา  พลนรา คณะวิทยาศาสตร์ 
40 6132117923 นางสาว ฐิติกานต์   เกตุทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
41 6132116223 นางสาว ฐิตาภรณ์   โชติชัยชรินทร ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
42 6130580321 นางสาว สุชาดา  หนุนภักด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
43 6044418727 นางสาว ฟ้าใส  ปานสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 
44 6041609724 นางสาว เกษมณี  ศรีจันทร์ดี คณะรัฐศาสตร์ 
45 6037035937 นางสาว ธมนวรรณ  ทองศรีนุช คณะสหเวชศาสตร์ 
46 6033263923 นางสาว ภัสรา  สุวรรณสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ 
47 5944132727 นางสาว วชิราภรณ์  นาทันใจ คณะครุศาสตร์ 
48 5932806023 นางสาว ณภัทรา  วงษ์สงวน คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  50 %  มีดังนี้ 
  

1 6340008140 นางสาว กิรณา  ประสานสอน ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
2 6242403227 นางสาว ฐิตินันท์  เต็กสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 
3 6242120627 นางสาว พิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์ คณะครุศาสตร์ 
4 6242021127 นางสาว พิมพ์สุภา  พรหมมานุวัตร คณะครุศาสตร์ 
5 6242008135 นางสาว ลลิตา  ตึกชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
6 6241319027 นางสาว เบญจวรรณ  ฤทธิโชติ คณะครุศาสตร์ 
7 6241314927 นางสาว ทัศริดา  สิงห์เชื้อ คณะครุศาสตร์ 
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8 6241307527 นางสาว จุติพร  งามสม คณะครุศาสตร์ 
9 6241045826 นางสาว ญาณิศา  ธัญการกรกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

10 6241022627 นางสาว ปภาวดี  เดชา คณะครุศาสตร์ 
11 6240220134 นางสาว วนาลี  พรมสุรินทร์ คณะนิติศาสตร์ 
12 6240013935 นางสาว ปิยะธิดา  สิงหพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
13 6234342223 นางสาว สมิตา   สารค า คณะวิทยาศาสตร์ 
14 6232483723 นางสาว สุชาวดี  อ่ิมส าราญ คณะวิทยาศาสตร์ 
15 6232470523 นางสาว วนิดา  สุวรรณสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
16 6231223723 นางสาว เณีย  เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
17 6231213423 นางสาว จิราภรณ์  มาศยากุล คณะวิทยาศาสตร์ 
18 6231046737 นางสาว พิชญา  พรมใจจอม คณะสหเวชศาสตร์ 
19 6231041537 นางสาว ปิยพร  ศรีลาภสิริ คณะสหเวชศาสตร์ 
20 6231005223 นางสาว กิตติมา   พุทธวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
21 6230107739 นางสาว สุพรรษา  ด้วงสงกา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
22 6230075239 นางสาว พรสวรรค์  กลางสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
23 6230067633 นางสาว พลอยชมพู  รอดเสงี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ 
24 6230067031 นางสาว ปนัสธ์พิมพ์   ศิริรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25 6230051139 นางสาว ธิษณามดี  ผิวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
26 6146753335 นางสาว จตุพร  ไชยยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
27 6144216327 นางสาว ภัทรศยา  ช่างท า คณะครุศาสตร์ 
28 6144008127 นางสาว ซออีฟะห์  มะสะ คณะครุศาสตร์ 
29 6143854527 นางสาว ศุภลักษณ์  ช านิกล้า คณะครุศาสตร์ 
30 6143820127 นางสาว นภัสสร  พริ้งเพราะ คณะครุศาสตร์ 
31 6143808727 นางสาว ชุติมณฑ์  จีนคง คณะครุศาสตร์ 
32 6143803527 นางสาว จันทิมา  ศรีนพรม คณะครุศาสตร์ 
33 6143801227 นางสาว กุลธิดา  เชษฐราช คณะครุศาสตร์ 
34 6143661727 นางสาว อริญาพร  ปู่ทา คณะครุศาสตร์ 
35 6143535327 นางสาว ชุลิตา  พราววิโรจน ์ คณะครุศาสตร์ 
36 6141247224 นางสาว แพรวา  ศรีทอง คณะรัฐศาสตร์ 
37 6137967939 นางสาว ศศิมาภรณ์  สุขใจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
38 6137212737 นางสาว ณัฐกฤตา  ตรีพาทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
39 6137090437 นางสาว ศิริโสภา  จันทรสาขา คณะสหเวชศาสตร์ 
40 6136515733 นางสาว ฐานวดี  แก้วศรี คณะเภสัชศาสตร์ 
41 6135522931 นางสาว ชลิดา  เชียงพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
42 6133627823 นางสาว พลอยไพลิน  ดีครัน คณะวิทยาศาสตร์ 
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43 6133601423 นางสาว กชมนณ์  อากิมะ คณะวิทยาศาสตร์ 
44 6133217123 นางสาว สินัฐฐา  สุขศรีนวล คณะวิทยาศาสตร์ 
45 6133162223 นางสาว เฝาซีย๊ะ  ขุนรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
46 6132972023 นางสาว เจนจิรา แย้มกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์ 
47 6132961123 นางสาว กุลธนา  ไชยเสโน คณะวิทยาศาสตร์ 
48 6132513723 นางสาว ชะมีมี  สมันตรัฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
49 6132510823 นางสาว จีรนันท์  ศรีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ 
50 6132352023 นางสาว จันทกานต์  ชื่นชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
51 6130583221 นางสาว สุประวีณ์  พุทธจักร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
52 6130582621 นางสาว สุนิสา  สวัสดิมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
53 6044423827 นางสาว ศศิวิมล  หอมสมบัติ คณะครุศาสตร์ 
54 6044225927 นางสาว อณิชา   กาญจนวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 
55 6043824627 นางสาว ลีลาวดี  พลางไธสง คณะครุศาสตร์ 
56 6043660027 นางสาว วริศรา  ใจเย็น คณะครุศาสตร์ 
57 6040222222 นางสาว รสสุคนธ์  โชติจรัสวาณิช คณะอักษรศาสตร์ 
58 6033505823 นางสาว ขวัญจิรา   สถาพร คณะวิทยาศาสตร์ 
59 6033214123 นางสาว เจนจิรา  รถา คณะวิทยาศาสตร์ 
60 6032320823 นางสาว ธนพัต  โอคง คณะวิทยาศาสตร์ 
61 5943541527 นางสาว ชัญญานุช  ใยคง คณะครุศาสตร์ 
62 5943520327 นางสาว ขนิษฐา  เกิดเทวา คณะครุศาสตร์ 
63 5836722633 นางสาว ณัฏฐิดามาส  เกตุงาม คณะเภสัชศาสตร์ 
64 5836705033 นางสาว กันธิชา  ผสมพราหมณ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

 

ตึกจ าปา 
รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  100 %  มีดังนี้ 

1 6342413627 นาย พชร เสาวรักษ์ คณะครุศาสตร์ 
2 6341314027 นาย ตะวัน  ปะถะมา คณะครุศาสตร์ 
3 6230110539 นาย สุรเชษฐ์ แพลอย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4 6146580035 นาย ณธรรศ  กิรัมย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5 6044110327 นาย ณัฏฐกิตต์ บุรทิพาพงศ์ คณะครุศาสตร์ 
6 6043680527 นาย สากล  นนทะภา คณะครุศาสตร์ 
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รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  50 %  มีดังนี้ 

1 6242033727 นาย วุฒิชัย ศิริรางกูล คณะครุศาสตร์ 
2 6231049923 นาย โรจนัสถ์  ระเริงทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
3 6145017028 นาย จิรเมธ  บรรทิโต คณะนิเทศศาสตร์ 
4 6143843627 นาย วริทธิ์ สุขโข คณะครุศาสตร์ 
5 6143660027 นาย อภิสิทธิ์  ปุเลตัง คณะครุศาสตร์ 
6 6140054222 นาย ฐิติพงศ์ ฐิปัญญาธโฬ คณะอักษรศาสตร์ 
7 6137939339 นาย ประการัง โพธิ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
8 6137508538 นาย เกียรติพันธุ์  ม่วงใหญ่ คณะจิตวิทยา 
9 6133446523 นาย ภาวส ุ ภู่ศิร ิ คณะวิทยาศาสตร์ 

10 6045022028 นาย ครองพิภพ  วิรัตินันท์ คณะนิเทศศาสตร์ 
11 6043558727 นาย ณัฐวุฒิ เรียนท านา คณะครุศาสตร์ 
12 6043548427 นาย ณัฐชนนท์  จิตอารี คณะครุศาสตร์ 
13 6033625423 นาย ธนเดช  รุ่งศรีพัฒนพร คณะวิทยาศาสตร์ 
14 6033096423 นาย สมพล คนเพียร คณะวิทยาศาสตร์ 
15 6033090623 นาย วิทยา โสมณวัตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
16 6032927823 นาย ธีระวัฒน์  ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ตึกจ าป ี      
รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  50 %  มีดังนี้ 

1 6342131627 นาย อนุพงศ์ แก้วรัตน์ คณะครุศาสตร์ 
2 6342127127 นาย ศุภชัย  สงวนสิน คณะครุศาสตร์ 
3 6342032127 นาย พิศวัสต์  วรรณฟู คณะครุศาสตร์ 
4 6341335127 นาย ศักรินทร์  กุลเทียน คณะครุศาสตร์ 
5 6341313327 นาย ณัฐวุฒิ  ดวงสาพล คณะครุศาสตร์ 
6 6341310427 นาย ณกรณ์ ข าทวี คณะครุศาสตร์ 
7 6341309927 นาย ชัยพร  มาวิเชียร คณะครุศาสตร์ 
8 6341258527 นาย อภิวัฒน์ อินทรีย์ คณะครุศาสตร์ 
9 6341235027 นาย ศุภกรณ ์ ชุตินันท์ คณะครุศาสตร์ 

10 6341229327 นาย ศรัณย์พงศ์  ดิษฐ์กระจัน คณะครุศาสตร์ 
11 6341225827 นาย วันเฉลิม  ธุปพงษ์ คณะครุศาสตร์ 
12 6341184727 นาย พลกฤษณ์  สุ่มมาตย์ คณะครุศาสตร์ 
13 6341168727 นาย นฤพนธ์  ศรีเชื้อ คณะครุศาสตร์ 
14 6341167027 นาย นรินทร์  บุญทา คณะครุศาสตร์ 
15 6341114827 นาย กานต์ดนัย บุตรดี คณะครุศาสตร์ 
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16 6341046827 นาย อภิสิทธิ์  สุทธิสนธ ์ คณะครุศาสตร์ 
17 6341038827 นาย ศุภวิชญ์  กิตติโสภณ คณะครุศาสตร์ 
18 6341021027 นาย ธณพล  ศรีเสน่ห์ คณะครุศาสตร์ 
19 6341011827 นาย ชัยพล  ยอมิน คณะครุศาสตร์ 
20 6341014322 นาย อนุรักษ ์ ระวังพาล คณะอักษรศาสตร์ 
21 6341007022 นาย เธียรชัย  ทองเงิน คณะอักษรศาสตร์ 
22 6340192226 นาย รุ่งรุจ  นิลพัฒน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
23 6340027835 นาย รชฏ  ไทรวิมาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
24 6334421223 นาย ณัฐพงศ์  บัวด า คณะวิทยาศาสตร์ 
25 6334027723 นาย ชาญชัย  พิสมัย คณะวิทยาศาสตร์ 
26 6333259823 นาย พิเชษฐ์  คุณทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
27 6333016623 นาย นฤสรณ์  ศรีช่วง คณะวิทยาศาสตร์ 
28 6333006037 นาย ธนกฤต  แย้มพราย คณะสหเวชศาสตร์ 
29 6332413923 นาย จิรวัฒน์  ศรีฉ่ าพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
30 6332315023 นาย ฉัตรมงคล  กรวิทยาศิลป คณะวิทยาศาสตร์ 
31 6331165023 นาย ภัทรยุทธ  นาคคงค า คณะวิทยาศาสตร์ 
32 6331015125 นาย ทศพล  ดีรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
33 6330545121 นาย สิษฐิ์ฒิโชค  ศุภธรรมนิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
34 6330381521 นาย พีรพัฒน์  โอวาทจรูญจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
35 6330288921 นาย นูรอัซรี่ย์  วันอารยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36 6330168221 นาย ณัฐภัทร  จันทวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
37 6330136121 นาย ณพงศ ์ ธรรมสุธน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38 6330088539 นาย โยธิน  พลายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
39 6330040339 นาย ธนาวุฒิ  เกรียท่าทราย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
40 6330018925 นาย เจษฎา บุญมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
41 6330015832 นาย เชาวนนท์  รักษ์ชูชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
42 6242513627 นาย สุทธิพงษ ์ คงพยัคฆ์ คณะครุศาสตร์ 
43 6242054626 นาย ปัญญ์วรรธน์  จงปิยะเลิศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
44 6242041727 นาย อภิรักษ์  พระสว่าง คณะครุศาสตร์ 
45 6241202227 นาย เมธัส  โพธิ์ผล ิ คณะครุศาสตร์ 
46 6241166327 นาย ธีรศักดิ์  จันวงษา คณะครุศาสตร์ 
47 6241163427 นาย ธันวา  ค าประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 
48 6241150227 นาย ทรงวุฒิ  วังงาม คณะครุศาสตร์ 
49 6241112427 นาย ขจรเกียรติ  เอ่ียมสะอาด คณะครุศาสตร์ 
50 6241013622 นาย พันธกร  ชาญชวลิต คณะอักษรศาสตร์ 
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51 6240190822 นาย เรณุวัชร์  สุนันท์วงศ์ คณะอักษรศาสตร์ 
52 6240032426 นาย จิรภัทร กาญจนสินธุ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
53 6240028335 นาย สุนทร  เชิงหอม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
54 6240026340 นาย นพดล  วิลาวรรณ์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
55 6240024040 นาย ธัญวุฒิ  วงษ์สกุล ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
56 6234322723 นาย นครินทร์  กับบุญ คณะวิทยาศาสตร์ 
57 6234053923 นาย ปรพล บุญชู คณะวิทยาศาสตร์ 
58 6232426023 นาย ณรงค์ศักดิ์  ตลอดพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
59 6232362423 นาย วรากร  พลายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
60 6231321523 นาย ธีรธัช  แก้วจ้อน คณะวิทยาศาสตร์ 
61 6231140223 นาย ปฐมวรรธ  แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 
62 6231067833 นาย พีรวิชญ์  กองพัฒน์พาณิชย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
63 6230457521 นาย รัชภูม ิ ไก่งาม คณะครุศาสตร์ 
64 6230455221 นาย รัชชานนท์ สายสิญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
65 6230092125 นาย ภูวเรศ  พร้อมมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
66 6230053833 นาย ธิติพัทธ์  เสือแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 
67 6146229934 นาย ศรมัณ  วงศาโรจน์ คณะนิติศาสตร์ 
68 6144223727 นาย เกษมสันต์ หอยสกุล คณะครุศาสตร์ 
69 6144221427 นาย เสฎฐวุฒ ิ ศรีวิเศษ คณะครุศาสตร์ 
70 6144119127 นาย ภาคิน  พรรณนา คณะครุศาสตร์ 
71 6144028727 นาย รัชพล  ชูศรียิ่ง คณะครุศาสตร์ 
72 6143612027 นาย ภานุวัฒน์  ขอมา คณะครุศาสตร์ 
73 6143507827 นาย กันไท  ทองศักดิ์ คณะครุศาสตร์ 
74 6141242024 นาย พงศกร  บุญเนื่อง คณะรัฐศาสตร์ 
75 6141070424 นาย อุรพ ี เขื่อนค า คณะรัฐศาสตร์ 
76 6137103037 นาย อนุชิต  ดาทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
77 6134439325 นาย อัมรินทร์  พรมมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
78 6134070325 นาย อภิสิทธิ์  นุสรรัมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
79 6132988123 นาย กานตพันธน์ ปุณณอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
80 6132765523 นาย ธีธัช พิราณรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
81 6132382823 นาย วีระชัย  สงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
82 6132380523 นาย ลภัสรดา  วานิชย ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
83 6131110221 นาย ปฏิภาณ  ปฏิภาณานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
84 6130270821 นาย นครินทร์  เนียมตะเคียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
85 6045620229 นาย สุธิพงษ ์ มหิดุลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
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86 6044134427 นาย สุรกิจ เฉลิมวัย คณะครุศาสตร์ 
87 6044122927 นาย พลายเพชร  ชื่นใจฉ่ า คณะครุศาสตร์ 
88 6044107527 นาย ชลธาร  ศิริบาล คณะครุศาสตร์ 
89 6043923027 นาย สรณัฐ ชมฉาย คณะครุศาสตร์ 
90 6043656527 นาย วรพรต  แสงสุพรรณ คณะครุศาสตร์ 
91 6040047822 นาย ชยานันท์  พิริยะพฤทธิ์ คณะอักษรศาสตร์ 
92 6033646623 นาย ภัทรพล ค ามูล คณะวิทยาศาสตร์ 
93 6033512123 นาย ณัฐวัตร ศิริประทุม คณะวิทยาศาสตร์ 
94 6030828021 นาย อรรถพล  สุรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
95 5944404427 นาย ชัยนรินทร์  เปลี่ยนสร้าง คณะครุศาสตร์ 
96 5944218027 นาย พัทยา  วงเวียน คณะครุศาสตร์ 
97 5944215127 นาย ทีทัช  หงษ์คงคา คณะครุศาสตร์ 
98 5943644527 นาย วิชญ์พล  มีบุญ คณะครุศาสตร์ 
99 5943618227 นาย ภัทรพงษ ์ ศรีทัน คณะครุศาสตร์ 

 

รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  25 %  มีดังนี้ 

1 6342120727 นาย ภูดิน ประอินทร์ คณะครุศาสตร์ 
2 6341257927 นาย อภิลาภ ยงเกียรติกานต์ คณะครุศาสตร์ 
3 6341213227 นาย รัชพล ฉัตร์พงศ์พิรัชย์ คณะครุศาสตร์ 
4 6331185623 นาย สุรยุทธ วุฒิจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
5 6330105721 นาย ชาตรี คุรุภากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6 6242028824 นาย ทศวรรษ เรืองบุญ คณะรัฐศาสตร์ 
7 6241105027 นาย กฤตบุญ สุ่มมาตย์ คณะครุศาสตร์ 
8 6240018340 นาย เตชภณ เดชช่วง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

9 6144211127 นาย ธนากร วงสุริยะ คณะครุศาสตร์ 
10 6143834027 นาย พุฒิพัฒน์ บุญพ่วงสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 
11 6136529533 นาย ธีรภัทร์ ชีพันดุง คณะเภสัชศาสตร์ 
12 6132775823 นาย ภูริช โพธิ์ไอยรา คณะวิทยาศาสตร์ 
13 6130216021 นาย ธนเดช กลิ่นด้วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

ตึกพุดตาน 
 

รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  50 %  มีดังนี้ 
1   6340165222 นางสาว พิชชาภรณ์   วรบุตร  คณะอักษรศาสตร์ 
2   6333270623 นางสาว ละอองทิพย์  บุรัสการ  คณะวิทยาศาสตร์ 
3   6332381423 นางสาว อินทิรา   นิยมไทย  คณะวิทยาศาสตร์ 
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4   6331255923 นางสาว อทิตยา   ภู่ดนตรี  คณะวิทยาศาสตร์ 
5   6330594921 นางสาว อุมาภรณ ์ จิตรน าทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก  25 %  มีดังนี้ 

1 6342411327 นางสาว ปภานิช  เสือจู คณะครุศาสตร์ 
2 6342401027 นางสาว กาญจน์หทัย   ขันติยู คณะครุศาสตร์ 
3 6342208327 นางสาว ซูซาน  เจ๊ะกายอ คณะครุศาสตร์ 
4 6342041827 นางสาว วลัยลักษณ์  ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์ 
5 6341333927 นางสาว วันดี  อินทร์แสง คณะครุศาสตร์ 
6 6341317927 นางสาว ธญานี  ศาลาน้อย คณะครุศาสตร์ 
7 6341193327 นางสาว พิรัญญา  แต้สงเคราะห์ คณะครุศาสตร์ 
8 6340060026 นางสาว ณัฐฐาภรณ์  ปิงธิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
9 6334405223 นางสาว เขมิกา  เจตะวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์ 

10 6334249723 นางสาว สุธิมา  สุโภไควณิช คณะวิทยาศาสตร์ 
11 6334241623 นางสาว รสิตา  ไมสัน คณะวิทยาศาสตร์ 
12 6334206723 นางสาว ชาลิสา  ตั่นวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์ 
13 6334080923 นางสาว พัณณ์ชิตา  วุฒิกร คณะวิทยาศาสตร์ 
14 6333212223 นางสาว จิราพร  ขุมดินพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
15 6332373423 นางสาว สุขิตา  ภูชะธง คณะวิทยาศาสตร์ 
16 6332052023 นางสาว พรภิรมย์  ศรีพนามน้อย คณะวิทยาศาสตร์ 
17 6331157023 นางสาว พิชชาพร  สายทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
18 6331063437 นางสาว วรรณพิมล  เยือกเย็น คณะสหเวชศาสตร์ 
19 6330163731 นางสาว อภิญญา  ฉัตรชัยสุริยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20 6330076039 นางสาว พิมพร  จันทรสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
21 6330029933 นางสาว ณิชาภรณ์  พรรณราย คณะเภสัชศาสตร์ 
22 6241151927 นางสาว ทัศม  พรมพัตร คณะครุศาสตร์ 
23 6137264337 นางสาว สิรีธร  สมสะอาด คณะสหเวชศาสตร์ 

 
   ประกาศ    ณ  วันที่   24   กรกฎาคม  2563 

 
 
 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
                    รองอธิการบดี 
            ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


