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ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง  รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง (ตึกพุดซ้อน) 
ปีการศึกษา  2557 

..........................................................................  
 ด้วยบัดนี้  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหม่หอพักระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง (ตึกพุดซ้อน) ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อย
แล้วจึงประกาศให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตหญิง (ตึกพุดซ้อน)       

  

1.  นางสาว อภิชญา คงรอด คณะ ครุศาสตร์ 5343904127 
2.  นางสาว อาภัสรา ชัยดินี คณะ ครุศาสตร์ 5343926027 
3.  นางสาว ธนิกนันทิ์ แก้วมณี คณะ ครุศาสตร์ 5444211127 
4.  นางสาว ณิชกานต์ ด่อนชนะ คณะ ครุศาสตร์ 5543574927 
5.  นางสาว พัชรพร ถ้วยทอง คณะ ครุศาสตร์ 5643623027 
6.  นางสาว รัชฎาภรณ ์ แต้ประยูร คณะ ครุศาสตร์ 5643653927 
7.  นางสาว วิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆสิต คณะ ครุศาสตร์ 5643668327 
8.  นางสาว สกนธ์วรรณ ชื่นตระกูล คณะ ครุศาสตร์ 5643687227 
9.  นางสาว สุวรรณา นาดี คณะ ครุศาสตร์ 5643704227 
10.  นางสาว ชัชชฎาภรณ์ ดีสมุทร คณะ ครุศาสตร์ 5644605027 
11.  นางสาว กมลวรรณ ถังทอง คณะ จิตวิทยา 5637405738 
12.  นางสาว จันทกร วีริยานันท์ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5536016032 
13.  นางสาว ภัคจิรา ทองเพ็ชร คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5636083032 
14.  นางสาว ณัฐธิดา  บุญบ าเรอ คณะ ทันตแพทศาตร์ 5536036532 
15.  นางสาว กิตติญา เปานิล คณะ นิติศาสตร์ 5646013834 
16.  นางสาว ศิริกุล คณาวิวัฒน์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5636576133 
17.  นางสาว ณัฐนรี อ่ าเย คณะ รัฐศาสตร์ 5441016624 
18.  นางสาว พูธิตา สินณรงค์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5433388823 
19.  นางสาว กนกรส ซิ้มยินดี คณะ วิทยาศาสตร์ 5532001823 
20.  นางสาว พรลภัส สายแก้ว คณะ วิทยาศาสตร์ 5533120023 
21.  นางสาว เสาวลักษณ์ สุนทรกิจ คณะ วิทยาศาสตร์ 5533496023 
22.  นางสาว ณัฐธิดา อิศดิศัย คณะ วิทยาศาสตร์ 5632059323 
23.  นางสาว นิโลบล นครบุรี คณะ วิทยาศาสตร์ 5632110623 
24.  นางสาว สุวดี จิระราชวโร คณะ วิทยาศาสตร์ 5632746823 
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25.  นางสาว ปภาดา แก้วก่อง คณะ วิทยาศาสตร์ 5632814823 
26.  นางสาว เบญญาภา บุรัมพฤกษ์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633098023 
27.  นางสาว รัตนชาติ พันธ์พงษ์วงศ์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633133223 
28.  นางสาว วรกมล สังขสูตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633137823 
29.  นางสาว วรพิชชา ชมภูพื้น คณะ วิทยาศาสตร์ 5633138423 
30.  นางสาว ปิยวรรณ ศรทอง คณะ วิทยาศาสตร์ 5633382123 
31.  นางสาว ศุภรัตน์ มหาเจริญศิริ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633500923 
32.  นางสาว ณัฐปรียา ตั้งอุดมกาญจน์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633671523 
33.  นางสาว เกศรินทร์ ศรีรุ่งเรือง คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5537706539 
34.  นางสาว ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5537753039 
35.  นางสาว กนกพร มีชัย คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5637702039 
36.  นางสาว ธันยพร จิตต์กุศล คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5637740939 
37.  นางสาว อภิสรา ชัยสาล ี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5630654321 
38.  นางสาว นันทิกานต์ ปามาค า คณะ เศรษฐศาสตร์ 5645576629 
39.  นางสาว มิรันตี มั่นคง คณะ สหเวชศาสตร์ 5637321637 
40.  นางสาว พักตร์พิมล แซ่ย่าง คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5535568931 
41.  นางสาว เกษราพร เรืองพณิชยกุล คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5635509031 
42.  นางสาว ศรีวิมล สินธุเศรษฐ คณะ อักษรศาสตร์ 5640312322 

 

  ทั้งนี้ให้นิสิตดังกล่าวปฏบิัติดังนี้ 

1.   รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก โดยกรอกเลขประจ าตัวนิสิต พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย
แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง
เวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ของส านักงานหอพัก
นิสิต http://www.rcuchula.com 

2.   มอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต  รับทราบห้องพัก  รับบัตร  รับกุญแจ  สแกนลายนิ้วมือ  และ 
เข้าพัก ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณที่ส านักงานหอพัก
นิสิตก าหนด 

3.   ช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันอังคารที่ 26 
สิงหาคม 2557 รายละเอียดและขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมหอพัก จะประกาศให้ทราบ
ต่อไป 

4.   ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ 
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 

   

 
 
 
 



3 
 

 ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
   

  ประกาศ    ณ    วันที่  30   มิถุนายน 2557     
   
 

ธนิต ธงทอง 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


