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ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง 

ภาคปลาย ปีการศึกษา  2556 
.......................................................................... 

                     ด้วยบัดน้ี  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหม่หอพักระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต หญิง ภาคปลาย  ปีการศึกษา 255 6 เรียบร้อย
แล้วจึงประกาศให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตหญิง    

1.  นางสาว พิชญา ศิลาม่อม คณะ ครุศาสตร์ 5243589027 
2.  นางสาว ชุลีพร ธัญพรวุฒิพงศ์ คณะ ครุศาสตร์ 5243787027 
3.  นางสาว สุขกมล สุขประกอบ คณะ ครุศาสตร์ 5243870327 
4.  นางสาว ซูวัยบัส มาหะ คณะ ครุศาสตร์ 5343602627 
5.  นางสาว มารีนา มาหะมะ คณะ ครุศาสตร์ 5343769827 
6.  นางสาว ฮามีเนาะ ซาราเซะ คณะ ครุศาสตร์ 5343942027 
7.  นางสาว กัลยาณ ี หะธรรมวงศ์ คณะ ครุศาสตร์ 5443514127 
8.  นางสาว สุปรียาภรณ์ สีหะวงษ์ คณะ ครุศาสตร์ 5443720027 
9.  นางสาว ชรไม ประสันแพงศรี คณะ ครุศาสตร์ 5443807027 

10.  นางสาว โสภา ช้อยชด คณะ ครุศาสตร์ 5444148327 
11.  นางสาว สุรัสวดี สังข์ทอง คณะ ครุศาสตร์ 5543737927 
12.  นางสาว จิรพิชญ์ สุวรรณบ ารุง คณะ ครุศาสตร์ 5643528127 
13.  นางสาว ณัชชา ถิระศุภศรี คณะ ครุศาสตร์ 5643549327 
14.  นางสาว ปัณฑารีย์ กิจประเสริฐ คณะ ครุศาสตร์ 5643613827 
15.  นางสาว สาวิทตรี อุ่นทองศิริ คณะ ครุศาสตร์ 5643693027 
16.  นางสาว พิชญาภัค ประจวบกลาง คณะ ครุศาสตร์ 5644614627 
17.  นางสาว แก้ว ปัญญาเสือง คณะ ครุศาสตร์ 5683456127 
18.  นางสาว สิริมนัส พะชะนะ คณะ จิตวิทยา 5637513838 
19.  นางสาว พัชราภรณ์ ตระหง่าน คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5542062726 
20.  นางสาว กชวรรณ วงษ์จันนา คณะ เภสัชศาสตร์ 5236751233 
21.  นางสาว รติพร ใจยศ คณะ เภสัชศาสตร์ 5536759633 
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22.  นางสาว ธมลวรรณ ตระการรังสี คณะ เภสัชศาสตร์ 5636530233 
23.  นางสาว ประภาภรณ์ ปิ่นตบแต่ง คณะ เภสัชศาสตร์ 5636545733 
24.  นางสาว อรณิชา เคร่ืองทิพย์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5636786633 
25.  นางสาว นริสรา ศรีสุวรรณ์ คณะ รัฐศาสตร์ 5441224824 
26.  นางสาว จตุพร อินนาค คณะ รัฐศาสตร์ 5541404524 
27.  นางสาว ฉัตราภรณ์ บ่อสารคาม คณะ รัฐศาสตร์ 5541613324 
28.  นางสาว ทิพากร รัตนคช คณะ รัฐศาสตร์ 5542125724 
29.  นางสาว ขวัญกมล อ้ึงสุวรรณพานิช คณะ รัฐศาสตร์ 5641206724 
30.  นางสาว ภารวี อุดมศรีพันธุ์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5532148423 
31.  นางสาว วิจิตรา จันอุทัย คณะ วิทยาศาสตร์ 5533392323 
32.  นางสาว ปราณปริยา ไตรโชค คณะ วิทยาศาสตร์ 5632975123 
33.  นางสาว ศุภธิณี สุภาจรูญ คณะ วิทยาศาสตร์ 5632986023 
34.  นางสาว เกศรินทร์ จิตต์จ าเรือง คณะ วิทยาศาสตร์ 5633057223 
35.  นางสาว ศศิภา ชัดเชื้อ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633499023 
36.  นางสาว จิตราภา แสงอรุณ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633557723 
37.  นางสาว จริญญา เชาวน์ปรีชา คณะ วิทยาศาสตร์  5632020823 
38.  นางสาว ณสิกาญจน์ เด็ดแก้วสิทธินนท์ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา  5337724639 
39.  นางสาว วรรณภา มณฑา คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5637785139 
40.  นางสาว หนึ่งฤทัย อยู่ยง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5530819521 
41.  นางสาว อรนันท์ เกียรสูงเนิน คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 5346884835 
42.  นางสาว สมัชญา ศรีคูณ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 5646585435 
43.  นางสาว หยกกมล รัตนสินทวีสุข คณะ เศรษฐศาสตร์ 5445653029 
44.  นางสาว กิ่ง สุธาธรรม คณะ เศรษฐศาสตร์ 5545507229 
45.  นางสาว สรัลรัสย์ เชื้อเมืองพานกุล คณะ เศรษฐศาสตร์ 5645667029 
46.  นางสาว เพชรสมพร ระน้อย คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5634046525 
47.  นางสาว กมลชนก กองศิริ คณะ สหเวชศาสตร์ 5537202537 
48.  นางสาว ชนิตา อุดมรัตน์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5537308437 
49.  นางสาว สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย คณะ อักษรศาสตร์ 5240251322 
50.  นางสาว วนาลี ทองชาติ คณะ อักษรศาสตร์ 5340207922 
51.  นางสาว ณัฐวรรณ แสนแสง คณะ อักษรศาสตร์ 5440063922 
52.  นางสาว กรฎา ร าพึงวงษ์ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347001140 
53.  นางสาว เกศวรางค์ เชื้อหมอ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347002840 
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ทั้งนี้ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี ้

1.   รายงานตัว  ผ่าน เว็ปไซต์ www.rcuchula.com วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 

ถึงเวลา 23.59 น.  พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายชุดนิสิต 
2.   มอบตัว รับทราบห้องพัก รับบัตร รับกุญแจ และเข้าพัก ในวันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 ในเวลา 9.00-

11.00 น. ณ ส านักงานหอพักนิสิต ชั้น 2 ตึกพุดซ้อน 
3.   ช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 

รายละเอียด ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา  2556 จะประกาศ
ให้ทราบต่อไป 

4.   นิสิตต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ทั้งนี้วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   

 ท้ังนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหน่ึง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต  
      

  ประกาศ    ณ    วันที่                กันยายน 2556     
   

54.  นางสาว เขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน์ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347004040 
55.  นางสาว จิราพร ค าใหญ่ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347005740 
56.  นางสาว จุฬาลักษณ ์ จักรค า ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347007040 
57.  นางสาว ณัฐสิริ แดงด้วง ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347013740 
58.  นางสาว ธนภรณ์ พุดโมต ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347014340 
59.  นางสาว ปุณย์จรีย์ เลาหบุตร ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347022340 
60.  นางสาว พรทิพย์ ตรงชื่น ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347023040 
61.  นางสาว มยุรี อินวัน ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347026940 
62.  นางสาว วรรณพิมล อิสสระ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347029840 
63.  นางสาว อมฤตา ผายเตชะ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347042940 
64.  นางสาว อรวดี อุปริสัจจะ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347044140 
65.  นางสาว โสะเทีย กรวล ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5647041540 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง  

รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


