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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  รายชื่อนิสิตใหม ระดับปริญญาตรีท่ีผ านการคัดเลือกเข(าพักในหอพักนิสิตหญิง  

ป*การศึกษา  2557 
.......................................................................... 

 ด(วยคณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได(พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม 
หอพักระดับปริญญาตรีท่ีประสงค�จะเข(าพักในหอพักนิสิตหญิง ป*การศึกษา 2557 เรียบร(อยแล(วโดยมี
รายละเอียดการได(รับสิทธิ์การเข(าพักอาคารต างๆ ดังนี้         

 อาคารพุดซ	อน 

1.  นางสาว กัญญาณัฐ ภักด์ิสําราญ คณะครุศาสตร� 
2.  นางสาว กัญญารัตน� โพธิวัฒน� คณะครุศาสตร� 
3.  นางสาว กัญฐิมาภรณ� นุตระ คณะครุศาสตร� 
4.  นางสาว เกษราพร บริพันธ� คณะครุศาสตร� 
5.  นางสาว ชลลดา ป>ทมขจร คณะครุศาสตร� 
6.  นางสาว ชลิตา อุประหนอง คณะครุศาสตร� 
7.  นางสาว ซาราห� หมัดร วม คณะครุศาสตร� 
8.  นางสาว ฐานณิสสร รักมิตร คณะครุศาสตร� 
9.  นางสาว ฐิติมา ศรีสุวรรณ คณะครุศาสตร� 
10.  นางสาว ณัชริดา ทรัพย�โตทิม คณะครุศาสตร� 
11.  นางสาว ณัฐนิชา พวงประเสริฐ คณะครุศาสตร� 
12.  นางสาว ทักษพร นวลศรี คณะครุศาสตร� 
13.  นางสาว ทิพย�ธิดา อินตานอน คณะครุศาสตร� 
14.  นางสาว ธนพร สุจินพรัหม คณะครุศาสตร� 
15.  นางสาว ธนัญญา ศรีเมือง คณะครุศาสตร� 
16.  นางสาว ธัญวรัตน� ทับธานี คณะครุศาสตร� 
17.  นางสาว ธันย�ชนก ทองมาก คณะครุศาสตร� 
18.  นางสาว นันทิพร โผนประสิทธิ์ คณะครุศาสตร� 
19.  นางสาว น้ําฟEา กัณหาบัว คณะครุศาสตร� 
20.  นางสาว บุษยมาส เท่ียวแสวง คณะครุศาสตร� 
21.  นางสาว บุษราภรณ� ยศโชติ คณะครุศาสตร� 
22.  นางสาว ประภัสสร สังข�ห อ คณะครุศาสตร� 
23.  นางสาว ประภัสสร แสนกล(า คณะครุศาสตร� 
24.  นางสาว ประภาพรรณ ยดย(อย คณะครุศาสตร� 
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25.  นางสาว ปFGนวรางค� ม่ันสุ ม คณะครุศาสตร� 
26.  นางสาว พัชริดา ใจบุญ คณะครุศาสตร� 
27.  นางสาว พิมพ�สุภา เพ่ือมเสม คณะครุศาสตร� 
28.  นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีจันทร�ดี คณะครุศาสตร� 
29.  นางสาว ภัทรกานต� จันทะนะ คณะครุศาสตร� 
30.  นางสาว ภัทรสุดา จูมโสดา คณะครุศาสตร� 
31.  นางสาว ยศวดี รัตน�มูลตรี คณะครุศาสตร� 
32.  นางสาว รวิภา ไชยยนต� คณะครุศาสตร� 
33.  นางสาว รัตนาภรณ� กุลมอญ คณะครุศาสตร� 
34.  นางสาว รับขวัญ เกตุสุริวงค� คณะครุศาสตร� 
35.  นางสาว โรสลิน พงศ�ศิริพัฒน� คณะครุศาสตร� 
36.  นางสาว วณัสตา ชัยเชาวรัตน� คณะครุศาสตร� 
37.  นางสาว วริษฐา จงป>ตนา คณะครุศาสตร� 
38.  นางสาว วิภาว ี ตรีรัตนพันธ� คณะครุศาสตร� 
39.  นางสาว วิมลสิริ อินสูงเนิน คณะครุศาสตร� 
40.  นางสาว ศวิตา เรืองวิญJูเวช คณะครุศาสตร� 
41.  นางสาว ศิรประภา ยุพา คณะครุศาสตร� 
42.  นางสาว สิริยากร วิราช คณะครุศาสตร� 
43.  นางสาว สุจิตรา บุญธรรม คณะครุศาสตร� 
44.  นางสาว สุวธิดา แพงไทย คณะครุศาสตร� 
45.  นางสาว อสมา ภูมลี คณะครุศาสตร� 
46.  นางสาว อาภาศิริ มีศิลปK คณะครุศาสตร� 
47.  นางสาว ขวัญธิดา ชุณหเกียรต์ิสกุล คณะจิตวิทยา 
48.  นางสาว มนต�รัตน� เจริญจันทึก คณะจิตวิทยา 
49.  นางสาว วทันยา มุนินโท คณะจิตวิทยา 
50.  นางสาว ศนัญฉัตร ศรีด(วง คณะจิตวิทยา 
51.  นางสาว สุนิษา เอมชลอ คณะจิตวิทยา 
52.  นางสาว สิรินทรา สุทธิวารี คณะทันตแพทยศาสตร� 
53.  นางสาว กนกวรรณ จันทรตรีรัตน� คณะนิติศาสตร� 
54.  นางสาว กาญจนิศา จันทร�ศิริ คณะนิติศาสตร� 
55.  นางสาว ณัฐสิมา พร(อมรุ งเรือง คณะนิติศาสตร� 
56.  นางสาว ป>ณฑิตา จรัสสมบูรณ�สุข คณะนิติศาสตร� 
57.  นางสาว สิตานันท� ไพโรจน� คณะนิติศาสตร� 
58.  นางสาว เทวรักษ� รุ งเรืองวิรัชกิจ คณะนิเทศศาสตร� 
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59.  นางสาว ชนิกานต� อิสระกุลฤทธา คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
60.  นางสาว ณภัทร สุขอนันต� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
61.  นางสาว ปริชมน อะกะเรือน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
62.  นางสาว สุพัตรา เจริญเหรียญ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
63.  นางสาว อัจฉรา สาอิ คณะแพทยศาสตร� 
64.  นางสาว จิรัฐิติกาล อินนุพัฒน� คณะเภสัชศาสตร� 
65.  นางสาว ณัฐพร บรรจงศิริ คณะเภสัชศาสตร� 
66.  นางสาว ตรัยพร เกษมทรัพย� คณะเภสัชศาสตร� 
67.  นางสาว ประณิตา ฟุEงเฟOGอง คณะเภสัชศาสตร� 
68.  นางสาว ภาวิตา สิทธิเวช คณะเภสัชศาสตร� 
69.  นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง คณะเภสัชศาสตร� 
70.  นางสาว อสมา อาสุระ คณะเภสัชศาสตร� 
71.  นางสาว นภิสา โคกแก(ว คณะรัฐศาสตร� 
72.  นางสาว นันทิกานต� แสงมุข คณะรัฐศาสตร� 
73.  นางสาว พรปวีณ� มีทรัพย�ทอง คณะรัฐศาสตร� 
74.  นางสาว ศศิกานต� ทวีชีพ คณะรัฐศาสตร� 
75.  นางสาว ศิริกานดา เอกสินชล คณะรัฐศาสตร� 
76.  นางสาว อนัญญา ไชยวงค� คณะรัฐศาสตร� 
77.  นางสาว กมลวรรณ มัดสิงห� คณะวิทยาศาสตร� 
78.  นางสาว กัลยาณี แซ ผ ง คณะวิทยาศาสตร� 
79.  นางสาว กุลนันท� ชุตินันทกุล คณะวิทยาศาสตร� 
80.  นางสาว เกวรินทร� เหลืองสัจจกุล คณะวิทยาศาสตร� 
81.  นางสาว จริยา พัฒน�ซ(าย คณะวิทยาศาสตร� 
82.  นางสาว จารุวรรณ ภูงามทอง คณะวิทยาศาสตร� 
83.  นางสาว จุฑาทิพย� ตันประดิษฐ� คณะวิทยาศาสตร� 
84.  นางสาว เจนขวัญ กิจศุภไพศาล คณะวิทยาศาสตร� 
85.  นางสาว ชนกเนตร สิทธิวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
86.  นางสาว ช อรัก วงศ�สวรรค� คณะวิทยาศาสตร� 
87.  นางสาว ชัญญานุช เนขุนทด คณะวิทยาศาสตร� 
88.  นางสาว ชุติมา ตังกุ คณะวิทยาศาสตร� 
89.  นางสาว โชติกา แก(วโชติรุ ง คณะวิทยาศาสตร� 
90.  นางสาว ณัฐนรี เนื่องนํา คณะวิทยาศาสตร� 
91.  นางสาว ณัฐริกา บัวเพชร คณะวิทยาศาสตร� 
92.  นางสาว ณิชารีย� คําวอน คณะวิทยาศาสตร� 
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93.  นางสาว ตรีรัตน� ปฏิโค คณะวิทยาศาสตร� 
94.  นางสาว ธนภร กาญจนสิงห� คณะวิทยาศาสตร� 
95.  นางสาว ธนิตา ตQองาม คณะวิทยาศาสตร� 
96.  นางสาว ธัญญพัทธ� จิราสิตธนวัชร� คณะวิทยาศาสตร� 
97.  นางสาว ธิดา ดวงท(าวเศษ คณะวิทยาศาสตร� 
98.  นางสาว นภัทสร พวงจันทร� คณะวิทยาศาสตร� 
99.  นางสาว นภัสสร สมเขาใหญ  คณะวิทยาศาสตร� 
100.  นางสาว เบญญทิพย� ศรีวิลัย คณะวิทยาศาสตร� 
101.  นางสาว ปาจรีย� อ อนสร(อย คณะวิทยาศาสตร� 
102.  นางสาว พรนภา ต างท(วม คณะวิทยาศาสตร� 
103.  นางสาว พรประเสริฐ เทศทอง คณะวิทยาศาสตร� 
104.  นางสาว พัชรลักษณ� โพธิ์วัง คณะวิทยาศาสตร� 
105.  นางสาว ภาสนันท� พันธุมะโอภาส คณะวิทยาศาสตร� 
106.  นางสาว มณีกานต� แซ ก(าว คณะวิทยาศาสตร� 
107.  นางสาว มทินา ลีลาวิวัฒน� คณะวิทยาศาสตร� 
108.  นางสาว มธุริน เนตรสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร� 
109.  นางสาว รดา พรชัยวรรณาชาติ คณะวิทยาศาสตร� 
110.  นางสาว รวิพร แขนงแก(ว คณะวิทยาศาสตร� 
111.  นางสาว รัตนภรณ� ไชยนุ คณะวิทยาศาสตร� 
112.  นางสาว วนัชพร หะขุนทด คณะวิทยาศาสตร� 
113.  นางสาว วารี บุญศรีภิรัตน� คณะวิทยาศาสตร� 
114.  นางสาว วิลาวัลย� คําหอม คณะวิทยาศาสตร� 
115.  นางสาว ศันสนีย� แก(วมรกต คณะวิทยาศาสตร� 
116.  นางสาว ศิณีนาถ เครือเตียว คณะวิทยาศาสตร� 
117.  นางสาว ศิริพร ปานทอง คณะวิทยาศาสตร� 
118.  นางสาว ศิริวรรณ ดียิ่ง คณะวิทยาศาสตร� 
119.  นางสาว ศุภสุตา เหลืองประพฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร� 
120.  นางสาว สโรชา มิตรบัญชาณรงค� คณะวิทยาศาสตร� 
121.  นางสาว สัณห�ฤทัย หอสว างวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
122.  นางสาว สาวิตรี เพ็งบุญ คณะวิทยาศาสตร� 
123.  นางสาว สิริกานต� จันทร�ประอบ คณะวิทยาศาสตร� 
124.  นางสาว สิริภากร จงสงวน คณะวิทยาศาสตร� 
125.  นางสาว สุจิตราพร โพธิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร� 
126.  นางสาว สุชาดา เจริญพร คณะวิทยาศาสตร� 
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127.  นางสาว สุทธิกานต� คําศิริ คณะวิทยาศาสตร� 
128.  นางสาว สุธิฌา คอนสลัด คณะวิทยาศาสตร� 
129.  นางสาว สุภาวดี ตันสังวรณ� คณะวิทยาศาสตร� 
130.  นางสาว สุภิสรา ธนบัตร คณะวิทยาศาสตร� 
131.  นางสาว อนัญญา แสงสุข คณะวิทยาศาสตร� 
132.  นางสาว อนุธิดา มากมี คณะวิทยาศาสตร� 
133.  นางสาว อรนุช โกสุมภ� คณะวิทยาศาสตร� 
134.  นางสาว อรสา สามี คณะวิทยาศาสตร� 
135.  นางสาว อิสราภรณ� อิงสถิตธนวันต� คณะวิทยาศาสตร� 
136.  นางสาว ฮาฟ*ซาร� สาคอ คณะวิทยาศาสตร� 
137.  นางสาว เกศรา จิตต�กุล คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
138.  นางสาว จิตราภรณ� จินตานา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
139.  นางสาว ธัญญารัตน� บุญมาใสย� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
140.  นางสาว วารุณี กิจรักษา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
141.  นางสาว ศศิลักษณ� จันทะลี คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
142.  นางสาว สิรินภา สุขขวัญ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
143.  นางสาว สุวนันท� แก(วคําไสย� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
144.  นางสาว โชติชญาน� ณ ระนอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
145.  นางสาว รุจฐิระ ชุมแก(ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 
146.  นางสาว ชีวรัตน� ชวะวิทย� คณะศิลปกรรมศาสตร� 
147.  นางสาว อรอุทัย นิลนาม คณะศิลปกรรมศาสตร� 
148.  นางสาว จุฑาทิพย� กล่ําเจริญ คณะเศรษฐศาสตร� 
149.  นางสาว ณัฐนิชา สุวรรณรัตน� คณะเศรษฐศาสตร� 
150.  นางสาว ณัฐวดี ธัญการกรกุล คณะเศรษฐศาสตร� 
151.  นางสาว ธนิดา ไชยวุฒิเทพารักษ� คณะเศรษฐศาสตร� 
152.  นางสาว พิชญา เฮงขวัญ คณะเศรษฐศาสตร� 
153.  นางสาว สุพิชญา เตชะโสด คณะเศรษฐศาสตร� 
154.  นางสาว อรนิช ป>ญสุวรรณ� คณะเศรษฐศาสตร� 
155.  นางสาว ชญานิษฐ� พจนาอารีย�วงศ� คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร� 
156.  นางสาว จิดาภา ปภาธนาศาสตร� คณะสหเวชศาสตร� 
157.  นางสาว จุฑาพร ถิรศักด์ิธนา คณะสหเวชศาสตร� 
158.  นางสาว ณัฐภรณ� เกตุรัตน� คณะสหเวชศาสตร� 
159.  นางสาว ธัญชนก หวังแดง คณะสหเวชศาสตร� 
160.  นางสาว นงนภัส สีสังข� คณะสหเวชศาสตร� 
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161.  นางสาว สุธาทิพย� สโรบล คณะสหเวชศาสตร� 
162.  นางสาว ชุติกาญจน� จํานงภักดี คณะสัตวแพทยศาสตร� 
163.  นางสาว ธนพร โพยมทิพย� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
164.  นางสาว ธนพร ศักดาปรีชา คณะสัตวแพทยศาสตร� 
165.  นางสาว พชรพรรณ มณีทอง คณะสัตวแพทยศาสตร� 
166.  นางสาว มนสิชา นิจรัญ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
167.  นางสาว กุลณัฐ จิระวงศ�อร าม คณะอักษรศาสตร� 
168.  นางสาว จุฑารัตน� บัวศรีจันทร� คณะอักษรศาสตร� 
169.  นางสาว ชลธร เจียมใจเมืองแก(ว คณะอักษรศาสตร� 
170.  นางสาว นาถศจี ภาณุเจต คณะอักษรศาสตร� 
171.  นางสาว ปวีณา พงค�ทองเมือง คณะอักษรศาสตร� 
172.  นางสาว วินิธา โชติธรรมธรา คณะอักษรศาสตร� 
173.  นางสาว อินทิรา พูลเจริญ คณะอักษรศาสตร� 

  

 อาคารพุดตาน และอาคารจําปา 

1.  นางสาว จันทร�นิภา ศรีจันทร� คณะครุศาสตร� 
2.  นางสาว จิราพร พนมสวย คณะครุศาสตร� 
3.  นางสาว แจนลิตา ศรีวิธรรม คณะครุศาสตร� 
4.  นางสาว ฐิติมา สังขจันทร� คณะครุศาสตร� 
5.  นางสาว ณัฐกาญจน� จิระดําเกิง คณะครุศาสตร� 
6.  นางสาว ธัญลักษณ� สุขประกอบ คณะครุศาสตร� 
7.  นางสาว นภา จําปาทิพย� คณะครุศาสตร� 
8.  นางสาว นฤภร รามศิริ คณะครุศาสตร� 
9.  นางสาว นันทิกานต� ทรงเกียรติ คณะครุศาสตร� 
10.  นางสาว พชรพรรณ ชาวน้ํา คณะครุศาสตร� 
11.  นางสาว พิมพ�วิภา ปรีชาโชติ คณะครุศาสตร� 
12.  นางสาว พิศโสภา รัสกิจ คณะครุศาสตร� 
13.  นางสาว พุทธรักษ� คําสิงห� คณะครุศาสตร� 
14.  นางสาว ยุพาลักษณ� สิตาธรรม คณะครุศาสตร� 
15.  นางสาว รัตนาภรณ� แค มจันทึก คณะครุศาสตร� 
16.  นางสาว วนิดา เนียมพิทักษ� คณะครุศาสตร� 
17.  นางสาว สาวิณี รอดบัณฑิต คณะครุศาสตร� 
18.  นางสาว อารียา ใจสุข คณะครุศาสตร� 
19.  นางสาว รอกีเยาะ คาวาจิ คณะครุศาสตร�  
20.  นางสาว นาเดีย กาพอ คณะครุศาสตร�   
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21.  นางสาว นูรีมัน เจUะเยUะ คณะครุศาสตร�   
22.  นางสาว สุไรดา สารีกามา คณะครุศาสตร�   
23.  นางสาว อาวาตีฟ ตันหยงปาแน คณะครุศาสตร�   
24.  นางสาว รัตติญากรณ� จันทร�เซ็ง คณะจิตวิทยา 
25.  นางสาว สุพัตรา พวงคํา คณะจิตวิทยา 
26.  นางสาว จันทรัศม� จันทา คณะจิตวิทยา   
27.  นางสาว ป>ญญิศา ผาธรรม คณะจิตวิทยา   
28.  นางสาว เรณุกา วัฒนศิริ คณะจิตวิทยา   
29.  นางสาว วิภาวดี นวลนาค คณะจิตวิทยา   
30.  นางสาว อินทุอร ป>ดถาใจ คณะจิตวิทยา   
31.  นางสาว กนกวรรณ จันทร�อยู  คณะทันตแพทยศาสตร�   
32.  นางสาว พิชญานันท� ลําพาย คณะทันตแพทยศาสตร�   
33.  นางสาว วนิดา ค(าเครื่องเรือน คณะทันตแพทยศาสตร�   
34.  นางสาว สุนิศา โสภา คณะทันตแพทยศาสตร�   
35.  นางสาว นิชาภา วัชระนาวินชัย คณะนิติศาสตร� 
36.  นางสาว นิตยา กาวี คณะนิติศาสตร� 
37.  นางสาว จุฑามาศ แสงชัย คณะนิติศาสตร�   
38.  นางสาว ธิรภัสฌา เทระทุม คณะนิติศาสตร�   
39.  นางสาว ปริณดา มหากาฬ คณะนิติศาสตร�   
40.  นางสาว สายฝน มีบุญ คณะนิติศาสตร�   
41.  นางสาว อชิรญา โชติพนัส คณะนิติศาสตร�   
42.  นางสาว อมรรัตน� ศรีสว าง คณะนิติศาสตร�   
43.  นางสาว นัจนันท� เกตุสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร� 
44.  นางสาว สิรารมย� เตชะศรีอมรรัตน� คณะนิเทศศาสตร� 
45.  นางสาว แคทรียา ยิ่งสุข คณะนิเทศศาสตร�   
46.  นางสาว ปฏิมาภรณ� กล(าหาญ คณะนิเทศศาสตร�   
47.  นางสาว รัชโณทัย พิพัฒน�ศาสตร� คณะนิเทศศาสตร�   
48.  นางสาว เรนุกา โบราณมูล คณะนิเทศศาสตร�   
49.  นางสาว ภคินีญา สุดประเสริฐ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
50.  นางสาว วาสนา จิตตางกูร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
51.  นางสาว ปFยมินทร� ชอบชน คณะเภสัชศาสตร� 
52.  นางสาว วัชรีพรรณ ดุลย�ขุนทด คณะเภสัชศาสตร� 
53.  นางสาว สุธาทิพย� แก(วทองเลี่ยม คณะเภสัชศาสตร� 
54.  นางสาว อิงฟEา หมุนคํา คณะเภสัชศาสตร� 
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55.  นางสาว กฤษตาภรณ� ติณจินดา คณะเภสัชศาสตร�   
56.  นางสาว จุฬาวรรณ โพธิสัตย� คณะเภสัชศาสตร�   
57.  นางสาว ชลกร พลสูงเนิน คณะเภสัชศาสตร�   
58.  นางสาว นิชฌาน ดวงแก(ว คณะเภสัชศาสตร�   
59.  นางสาว รัชนก โลคลัง คณะเภสัชศาสตร�   
60.  นางสาว วิภารัตน� คํายันต� คณะเภสัชศาสตร�   
61.  นางสาว อุทุมพร บุตรดีขันธ� คณะเภสัชศาสตร�   
62.  นางสาว ณัชช�ศศิ แสงวรนิตย� คณะรัฐศาสตร� 
63.  นางสาว นุชนาฎ ยอดยางแดง คณะรัฐศาสตร� 
64.  นางสาว ศิริรัตน� เวชกามา คณะรัฐศาสตร� 
65.  นางสาว สุวพิชญ� ศุภศิระเศรษฐ� คณะรัฐศาสตร� 
66.  นางสาว กนิษฐา ทิพยาวงษ� คณะรัฐศาสตร�   
67.  นางสาว ธันยาวรรณ� ภูมิศิริเจริญ คณะรัฐศาสตร�   
68.  นางสาว ผกามาศ บุญเลิศ คณะรัฐศาสตร�   
69.  นางสาว ศศิวิมล อ(นนา คณะรัฐศาสตร�   
70.  นางสาว สาวิตรี แก(วกูล คณะรัฐศาสตร�   
71.  นางสาว กาญจนา ไหลเรี่ย คณะวิทยาศาสตร� 
72.  นางสาว ขวัญอนงค� สารภีเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร� 
73.  นางสาว จุฑารัตน� เจริญชัยชนะ คณะวิทยาศาสตร� 
74.  นางสาว ณัฎฐณิชา นทีกุลเจริญ คณะวิทยาศาสตร� 
75.  นางสาว ณัฐกานต� ขันใส คณะวิทยาศาสตร� 
76.  นางสาว ดาริกา ศิริไสว คณะวิทยาศาสตร� 
77.  นางสาว ธนพร อนุเวช คณะวิทยาศาสตร� 
78.  นางสาว ธนินท�ธร ศิริเลิศลักษณา คณะวิทยาศาสตร� 
79.  นางสาว นันทวรรณ ยูรสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร� 
80.  นางสาว น้ําทิพย� เชยชื่นจิตร คณะวิทยาศาสตร� 
81.  นางสาว นิศารัตน� เพ่ิมเพ็ง คณะวิทยาศาสตร� 
82.  นางสาว ปาณัฏฐ� มาศแก(ว คณะวิทยาศาสตร� 
83.  นางสาว ผกามาส จันทร�แผ(ว คณะวิทยาศาสตร� 
84.  นางสาว พชรมน ศรีพูนพันธ� คณะวิทยาศาสตร� 
85.  นางสาว มัลลิกา มังคลาด คณะวิทยาศาสตร� 
86.  นางสาว มุจลินท� ประทุมมาศ คณะวิทยาศาสตร� 
87.  นางสาว ลิปFกานต� เพ็ญบุญ คณะวิทยาศาสตร� 
88.  นางสาว วิสุมิตรา ชนะสกุลนิยม คณะวิทยาศาสตร� 
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89.  นางสาว ศรสวรรค� โชคเกิดสกุล คณะวิทยาศาสตร� 
90.  นางสาว ศศิธร นวลบุญมา คณะวิทยาศาสตร� 
91.  นางสาว ศิรดา เยี่ยมแสง คณะวิทยาศาสตร� 
92.  นางสาว ศิริวรรณ แซ แต( คณะวิทยาศาสตร� 
93.  นางสาว สุชาวดี ปลั่งศรี คณะวิทยาศาสตร� 
94.  นางสาว สุลักขณา บางละมาต คณะวิทยาศาสตร� 
95.  นางสาว หนึ่งฤทัย นิรังศรรณ� คณะวิทยาศาสตร� 
96.  นางสาว อารยา โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร� 
97.  นางสาว ฐิติพร เดชะ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
98.  นางสาว ธนพร ขัดเกลา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
99.  นางสาว นิจฉรา รักเรือง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
100. นางสาว ปณัฐดา เซ งอ้ิน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
101. นางสาว วริยา วงกตรักษ� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
102. นางสาว สุนันทา สิงห�แก(ว คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
103. นางสาว เสาวภา จงพูนศรี คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
104. นางสาว อรจิรา วงศ�อาษา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
105. นางสาว จันทิมา สมณะคีรี คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา   
106. นางสาว จารุวรรณ ฉลองแดน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา   
107. นางสาว เนตรนภิส เครือวรรณ� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา   
108. นางสาว พรวิภา ฉํ่ามา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา   
109. นางสาว สิรินาฎ ภารพักตร� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา   
110. นางสาว สุภาภรณ� ภูษาเอกชัย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา   
111. นางสาว อณัฐญา แสงเสวต คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา   
112. นางสาว ชุติมา ชารัมย� คณะศิลปกรรมศาสตร� 
113. นางสาว เกษวลี ศรีมุงคุณ คณะเศรษฐศาสตร�   
114. นางสาว ชฏาภรณ� ไชยมงคล คณะเศรษฐศาสตร�   
115. นางสาว ชนาภัทร วนัสบดี คณะเศรษฐศาสตร�   
116. นางสาว ณัฏฐา คําพันธ� คณะเศรษฐศาสตร�   
117. นางสาว นุชนารถ ชาวนา คณะเศรษฐศาสตร�   
118. นางสาว ปนัดดา จันทิมา คณะเศรษฐศาสตร�   
119. นางสาว ปริญญารัตน�  สุทธิเภท คณะเศรษฐศาสตร�   
120. นางสาว พรรณภา โสภาค คณะเศรษฐศาสตร�   
121. นางสาว ศิริรัตน� คันธะนารถ คณะเศรษฐศาสตร�   
122. นางสาว ศิริรัตน� เขมาภิรมย� คณะเศรษฐศาสตร�   
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123. นางสาว สุดาภรณ� เพ็งธรรม คณะเศรษฐศาสตร�   
124. นางสาว พัณณิตา คนสูง คณะสหเวชศาสตร� 
125. นางสาว พิมพ�วิมล วิจิตรตระการรุ ง คณะสหเวชศาสตร� 
126. นางสาว เฟOGองฟEา ปาสาใน คณะสหเวชศาสตร� 
127. นางสาว สิรินดา ชัยรัตน� คณะสหเวชศาสตร� 
128. นางสาว เกษร ดีชัย คณะสหเวชศาสตร�   
129. นางสาว จริยา พงกระเสริม คณะสหเวชศาสตร�   
130. นางสาว ณัฐวิภา สมัครพันธ� คณะสหเวชศาสตร�   
131. นางสาว ณัฐสุดา รักร(อย คณะสหเวชศาสตร�   
132. นางสาว ธัญชนก สกุลกันต� คณะสหเวชศาสตร�   
133. นางสาว นันทพร เกษมพิณ คณะสหเวชศาสตร�   
134. นางสาว นิศาชล ใจเร็ว คณะสหเวชศาสตร�   
135. นางสาว พณิตา สินหนัง คณะสหเวชศาสตร�   
136. นางสาว แพรพลอย นาวาพนม คณะสหเวชศาสตร�   
137. นางสาว ภัชน ี สายโรจน� คณะสหเวชศาสตร�   
138. นางสาว มนธิญา เมฆขยาย คณะสหเวชศาสตร�   
139. นางสาว ม่ิงขวัญ ชาวงษ� คณะสหเวชศาสตร�   
140. นางสาว วานิชา จันทร�จรูญ คณะสหเวชศาสตร�   
141. นางสาว ศรีพนม กุณรักษ� คณะสหเวชศาสตร�   
142. นางสาว ศิริโสภา สมสีแสง คณะสหเวชศาสตร�   
143. นางสาว สุภาพร ลีนะกิตติ คณะสหเวชศาสตร�   
144. นางสาว อิระวดี วารีบ อ คณะสหเวชศาสตร�   
145. นางสาว ชินาภา ซอสูงเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร� 
146. นางสาว ภัทรานี น(อยท าทอง คณะสัตวแพทยศาสตร� 
147. นางสาว ณัฐทรียา แสงกล(า คณะสัตวแพทยศาสตร�   
148. นางสาว นภัสสร โฆษะบดี คณะสัตวแพทยศาสตร�   
149. นางสาว เบญจมาภรณ� ดวงแก(ว คณะสัตวแพทยศาสตร�   
150. นางสาว ประภาพร นางแพง คณะสัตวแพทยศาสตร�   
151. นางสาว ศิริพร นาคพลกรัง คณะสัตวแพทยศาสตร�   
152. นางสาว หัทยา นุชรัชวงษ� คณะสัตวแพทยศาสตร�   
153. นางสาว แก(วตา แก นอินทร� คณะอักษรศาสตร� 
154. นางสาว ธนป>ฐว� วงษ�เสง่ียม คณะอักษรศาสตร� 
155. นางสาว ระวิวรรณ รกรากทอง คณะอักษรศาสตร� 
156. นางสาว หลิง หวู คณะอักษรศาสตร� 
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157. นางสาว ณิชารีย� ทองช(อย คณะอักษรศาสตร�   
158. นางสาว พรสุดา ขยันทํา คณะอักษรศาสตร�   
159. นางสาว วิภารัตน� เอิบพบ คณะอักษรศาสตร�   
160. นางสาว สุฑามาศ โกษาเสวียง คณะอักษรศาสตร�   
161. นางสาว กัญจนพร ไชยวุฒิ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
162. นางสาว ก่ิงฟEา สุทธิ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
163. นางสาว ขวัญสุดา ทําทอง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
164. นางสาว จิดาภา ศรีจํานงค� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
165. นางสาว จุติพร แก(วหอม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
166. นางสาว ชุติกาญจน� ตาตUะคํา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
167. นางสาว ฐิตินันท� บัวยั่งยืน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
168. นางสาว ฐิติพร คชภักดี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
169. นางสาว ณัฐวรา ชั้นสกุล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
170. นางสาว ธัญสินี เข่ือนสี่ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
171. นางสาว นภาพร    รัตนวัน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
172. นางสาว นวพักตร� ท วมโชติ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
173. นางสาว บุญสิตา เสมอ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
174. นางสาว เบญจรัตน� หม่ืนสุข สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
175. นางสาว ประภัสรา พิศภาค สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
176. นางสาว พนิดา พุทธรัตน�รักษา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
177. นางสาว พักตร�จิรา หาบุญภาส สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
178. นางสาว พันธ�พิมาศ อุ นเรือน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
179. นางสาว ยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
180. นางสาว รสรินทร� ศิริสลุง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
181. นางสาว ระวิวรรณ บําเพ็ญกุล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
182. นางสาว ศิริพร นาสอน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
183. นางสาว ศิริลักษณ� วัลลภัย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
184. นางสาว ศุภานิช ทะการ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
185. นางสาว สุภาภรณ� ธรรมบุตร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
186. นางสาว สุภาวรรณ ใจดี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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 ทั้งน้ีให	นิสิตดังกล�าวปฏบิัติดังน้ี 

1. ยืนยันสิทธิ์การเข	าพัก ให(นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข(าพักให(ดําเนินการผ านทางเว็บไซต�ของ
สํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com ตั้งแต� เวลา 08.00 น. ของวันพุธท่ี 16 
กรกฎาคม 2557 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร7ท่ี 18 กรกฎาคม 2557  โดยให(นิสิตใช( 
User name และ Password ท่ีใช(ในวันกรอกใบสมัครดําเนินการดังนี้ 
1.1 login เข(าไปเปลี่ยนแปลงข(อมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเปnนเลขประจําตัวนิสิต 
1.2 แนบ File รูปถ ายสีแต งกายด(วยชุดนิสิต พ้ืนหลังของรูปถ ายเปnนสีขาว สีฟEาหรือสีน้ําเงิน

ไฟล�ชนิด .jpg มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม สามารถดําเนินการได(ตามท่ีแจ(งให(ติดต อ
สํานักงานหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท� 02-2183643 

2. มอบตัวเข	าพักในหอพักนิสิต  รับทราบห(องพัก รับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข(าพัก
ในวันเสาร7ท่ี 9 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ โถงช้ันล�าง อาคารหอพัก
นิสิตหญิง 14 ช้ัน (ตึกพุดตาน) 

3.   นิสิตต	องชําระค�าธรรมเนียมหอพัก ให	นิสิตพิมพ7ใบแจ	งชําระหนี้จากเว็บไซต7สํานักงาน
หอพักนิสิต http://www.rcuchula.com แล(วนําไปชําระท่ีฝtายการเงิน สํานักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 ต้ังแต วันพุธท่ี 13 สิงหาคม 2557 ถึง
วันอังคารท่ี 26 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 15.00 น. เว(นวันหยุดราชการ หรือผ านช องทาง
ธนาคารไทยพาณิชย�ท่ีจุดให(บริการของธนาคารไทยพาณิชย�ได(ทุกสาขา ผ านเครื่องกดเงิน
อัตโนมัติ (ATM) เครื่องรับฝากเงิน (CDM) หรือทาง SCB EASYNET ต้ังแต  เวลา 08.00 น. 
ของวันพุธท่ี 13 สิงหาคม 2557 ถึงเวลา 22.00 น. ของวันอังคารท่ี 26 สิงหาคม 2557 

4.   นิสิตต	องเข	าปฐมนิเทศนิสิตใหม�หอพัก ในวันอาทิตย7ท่ี 17 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 - 
17.00 น. ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 

   

 ท้ังนี้ หากนิสิตผู	ใดไม�ดําเนินการในข	อใดข	อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข	าพักในหอพักนิสิต 
   

    ประกาศ    ณ    วันท่ี           กรกฎาคม 2557    

    
 

 

 (รองศาสตราจารย� ดร. ธนิต ธงทอง) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


