
 

 
 

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายชื่อผูผ้่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณก์ารรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ปีการศึกษา 2565 (รอบ Early Admission) (เพิ่มเติม) 

 

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

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบ Early Admission) โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น. 
ปรากฏว่ามีผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครนั้น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบ Early Admission) เพิ่มเติม จำนวน 5 คน 
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เพิ่มเติม รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดย
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.cuinda.com/admissions 
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จะไม่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

                     ประกาศ   ณ   วันที ่          มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 

 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ)   
       คณบด ี
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ลําดับที่
เลขที่

ผูสมัคร

คํานํา 

หนาชื่อ
ชื่อ นามสกุล Title First Name Last Name

1 EP4208 นางสาว พิชยาภา  วองไวทยา Ms  Pitchayapa Wongvitaya

2 T1622 นางสาว  ภัคภา ติยะโสภณจิต Ms  Pakpa  Tiyasophonjit

3 T1860 นางสาว  ณัฐธยาน  รัตนรุจา Ms Nattaya Ratanaruja

4 T4081 นางสาว วริษฐา ฐิติอภิรักษกุล Ms Varistha Thitiapiragkul

5 T4620 นาย ภัทรชวิน ตั้งตอกิจ Mr  Phatchawin Tangtorgit

รายละเอียดแนบทายประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ปการศึกษา 2565 (รอบ Early Admission) (เพิ่มเติม)
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