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ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น 

(ตึกชวนชม) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว        
จึงประกาศให้นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นางสาวกัลยรัตน์ บุตรน้้าเพ็ชร คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวจอมขวัญ พรหมสร คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวจิรัชญา ชมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวชุติมณฑ์ จีนคง คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวญาณิน สายยศ คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวญาณิศา กอมาตย์ คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวณฐักานต์ เหมือนปอง คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวณัฐรัชน์ ศิริภัคกุลวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวณิชกานต์ ปิ่นแก้ว คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวดวงดาว กาญวัฒนะกิจ คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวทิชากร ศรีค้า คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวธนัฎชา เชื่อมาก คณะครุศาสตร์ 
13. นางสาวนวพรรษ ชูเชิด คณะครุศาสตร์ 
14. นางสาวนันทพัทธ์ บดินทร์ชัยสิริ คณะครุศาสตร์ 
15. นางสาวปทันธิกา จันทาน้อย คณะครุศาสตร์ 
16. นางสาวประณยา อรรคมุต คณะครุศาสตร์ 
17. นางสาวปัณฑิตา ฟองเพชร คณะครุศาสตร์ 
18. นางสาวพรนัชชา จิตรู คณะครุศาสตร์ 
19. นางสาวพิชาภพ โพธิสาขา คณะครุศาสตร์ 
20. นางสาวมิลินท์ลักษณ์ กิจสมโภชน ์ คณะครุศาสตร์ 
21. นางสาวเมธาวดี ลารินทา คณะครุศาสตร์ 
22. นางสาววชิรวัณย ์ บุญค้้า คณะครุศาสตร์ 
23. นางสาววริษา หงษ์เกิด คณะครุศาสตร์ 
24. นางสาววารินทร์ เกตุเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 
25. นางสาววิริดา หิรัญ คณะครุศาสตร์ 

ส ำเนำ 
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26. นางสาววีณา วระดล คณะครุศาสตร์ 
27. นางสาวศิริพร มัจฉาเชี่ยว คณะครุศาสตร์ 
28. นางสาวศุภิสรา ฉัตรบุบผา คณะครุศาสตร์ 
29. นางสาวสิริกุล พรหมบุญตา คณะครุศาสตร์ 
30. นางสาวสิริประภาภรณ์ คาดไธสง คณะครุศาสตร์ 
31. นางสาวสุธาธิน ี มณีรัตนนาวิน คณะครุศาสตร์ 
32. นางสาวสุภรา ชัยพร คณะครุศาสตร์ 
33. นางสาวอุบลวรรณ ยิ่งยง คณะครุศาสตร์ 
34. นางสาววรัญญา อยู่ชัยกิจ คณะจิตวิทยา 
35. นางสาวธนวรรณ ธเนศสกุลวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
36. นางสาวณัชฌา สุร้าไพ คณะนิติศาสตร์ 
37. นางสาวนัทธมน ทุมหนู คณะนิติศาสตร์ 
38. นางสาวกนิษฐา วชิรนิมิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
39. นางสาวเขมจิรา วิวัฒน์เจริญกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
40. นางสาวจิรนันท์ เติมขจรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
41. นางสาวชญานิษฐ์ ชัยสิทธานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
42. นางสาวฐิติกานต์ อุ่นศรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
43. นางสาวฐิติรัตน์ พันโกฏิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
44. นางสาวณัฐนันท์ อารีรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
45. นางสาวณิชารีย์ ศิริวังฆานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
46. นางสาวทิพย์นารี ปัตทวีคงคา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
47. นางสาวธาราพรรณ อัฐระ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
48. นางสาวปรางแก้ว ซงดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
49. นางสาวปวันรัตน์ ก้าวสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
50. นางสาวพัทธานันท์ กิตติสิริพัฒน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
51. นางสาวภาพิมล พิมพา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
52. นางสาวรมิตา เก็มเส็น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
53. นางสาวรุ่งไพลิน รุจิราวิศรุต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
54. นางสาววริษา ขาวผ่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
55. นางสาววลัญช์ปพร ช่างคิด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
56. นางสาวอภิชญา พานิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
57. นางสาวกมลชนก นวลสนอง คณะแพทยศาสตร์ 
58. นางสาวกรชนก พราหมณโชติ คณะแพทยศาสตร์ 
59. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนาม คณะแพทยศาสตร์ 
60. นางสาวเกศกนก อนันทศรี คณะแพทยศาสตร์ 
61. นางสาวจารุวรรณ โชคนาคะวโร คณะแพทยศาสตร์ 
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62. นางสาวจิดาภา การประจ้า คณะแพทยศาสตร์ 
63. นางสาวชนม์นิกานต์ พลับพลาไชย คณะแพทยศาสตร์ 
64. นางสาวชนิกานต์ กิตินิรันดร์กูล คณะแพทยศาสตร์ 
65. นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 
66. นางสาวพรรณกร  เตชะพิเชฐวนิช คณะแพทยศาสตร์ 
67. นางสาวพัชรินทร์ จิตตะเสวี คณะแพทยศาสตร์ 
68. นางสาวเพ็ญนภา นิมิตพงศ์พร คณะแพทยศาสตร์ 
69. นางสาววิยดารัตน์ ดุลยลักษณานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 
70. นางสาวสรวิศา ฟองฟู คณะแพทยศาสตร์ 
71. นางสาวณัฏฐณิชชา สิริจิราธิวากร คณะเภสัชศาสตร์ 
72. นางสาวณัฐชยา ลาภอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
73. นางสาวธนพร นิรันตสุข คณะเภสัชศาสตร์ 
74. นางสาวนันทนัช มะโดด คณะเภสัชศาสตร์ 
75. นางสาวปณิดา จงปราณี คณะเภสัชศาสตร์ 
76. นางสาวปิ่นเพชร์ ธูปทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
77. นางสาวพิชญา เร็วสา คณะเภสัชศาสตร์ 
78. นางสาวภัทร์ณัชชา เมืองสอน คณะเภสัชศาสตร์ 
79. นางสาวรดา รุ่งประทีปไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
80. นางสาวศิษฎี แก้วนุกูล คณะเภสัชศาสตร์ 
81. นางสาวสิริยากร ไหลสงวนงาม คณะเภสัชศาสตร์ 
82. นางสาวหทัยภัทร จันทร์พรหม คณะเภสัชศาสตร์ 
83. นางสาวอมรรัตน์ บุญรอด คณะเภสัชศาสตร์ 
84. นางสาวอัจจิมา ศิริมุกดากุล คณะเภสัชศาสตร์ 
85. นางสาวอัญชนาภรณ์ ยิสารคุณ คณะเภสัชศาสตร์ 
86. นางสาวทิชากร วิชัยกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
87. นางสาวปาณิสรา อ่อนละออ คณะรัฐศาสตร์ 
88. นางสาวเพชรชมพู โพธิวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ 
89. นางสาวกัญญาณัฐ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
90. นางสาวกิตติยา พิมลวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 
91. นางสาวชมเพลิน เพ็ชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
92. นางสาวชวลักษณ์ พิมพอน คณะวิทยาศาสตร์ 
93. นางสาวญาณิศา ชัยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 
94. นางสาวธนพร โรงสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 
95. นางสาวธนัชชา จันทะพัน คณะวิทยาศาสตร์ 
96. นางสาวนพวรรณ เครือแวงมล คณะวิทยาศาสตร์ 
97. นางสาวนันท์นภัส อุไรวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 
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98. นางสาวปัญฌรี กุมภะ คณะวิทยาศาสตร์ 
99. นางสาวปาริฉัตร ไกรวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

100. นางสาวปิยาพัชร กระแสร์ภาค คณะวิทยาศาสตร์ 
101. นางสาวผลผกา บุญทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
102. นางสาวพิมพ์วลัญช์ ละครล้า คณะวิทยาศาสตร์ 
103. นางสาวพีรดา ตั้งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
104. นางสาวภัทรศยา จ้านองวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ 
105. นางสาวมิ่งกมล นัยรัศมี คณะวิทยาศาสตร์ 
106. นางสาวโยษิตา หลวงเรื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 
107. นางสาวลัคมล วิเชียรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
108. นางสาววงศ์ชนก ชีวะธรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
109. นางสาวศรุตยา บุญฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
110. นางสาวศศิธร คงมี คณะวิทยาศาสตร์ 
111. นางสาวศศิพิมพ์ เพียรการดี คณะวิทยาศาสตร์ 
112. นางสาวศุภิสรา กุลหินตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 
113. นางสาวสุจิตรา ผดุงกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 
114. นางสาวอภิสรา สีขนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
115. นางสาวอมลณัฐ ธรรมธาดาตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ 
116. นางสาวอมิตา แผนสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
117. นางสาวอามีมี ยีมะยี คณะวิทยาศาสตร์ 
118. นางสาวพรสุรีย์ เติมสมบัติบวร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
119. นางสาวอินทุกร เซ่งล่าย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
120. นางสาวเกษวรางค์ นิ่มนวลรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
121. นางสาวจิณัชฌา บุญหวาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
122. นางสาวณัฏฐณิชา พรหมทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
123. นางสาวปานวาด อรรณพเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
124. นางสาวไพลิน เจียรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
125. นางสาวรมิตา ตุ่นหรัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
126. นางสาววรินทร คุณเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
127. นางสาวหทัยชนก นคราพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
128. นางสาวนัทธิดา ยงค์อ้านวย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
129. นางสาวปรีณาภา ไชยวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
130. นางสาวรินธร ก้าจรเมนกุูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
131. นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
132. นางสาวณิชา นาควิเชียร คณะเศรษฐศาสตร์ 
133. นางสาวกุลจิรา กรรณกุลสุนทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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134. นางสาวยศวดี สิงห์ด้า คณะสหเวชศาสตร์ 
135. นางสาวสกุณา ผาสุข คณะสหเวชศาสตร์ 
136. นางสาวกมลชนก ธงชัยรัตน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
137. นางสาวชญานุตม์ พาณิชยูปการนันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
138. นางสาวฐิติพร บัวแดง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
139. นางสาวณดา คุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
140. นางสาวทิพย์ญาดา มีครไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
141. นางสาวปภาวรินทร์ เอกวณิชย์ศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
142. นางสาวพงศ์ญาณินท์ สุริยศศิธร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
143. นางสาวอภิชญา เปรมศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
144. นางสาวอภิสรา ไทยหิรัญยุค คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
145. นางสาวอรวรา ฤทธิสุนทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
146. นางสาวกชพร ชูรังสฤษฎิ์ คณะอักษรศาสตร์ 
147. นางสาวชนกนันท์ พงศ์เวทย์พาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ 
148. นางสาวชนนิกานต์ แซ่ลิ้ม คณะอักษรศาสตร์ 
149. นางสาวโชติรส ค้าหรุ่น คณะอักษรศาสตร์ 
150. นางสาวธัญชนก กฤตรชตนันต์ คณะอักษรศาสตร์ 
151. นางสาวนภัทร อินทรพรหม คณะอักษรศาสตร์ 
152. นางสาวปนิษฐา ด้ารงศักดิ์ คณะอักษรศาสตร์ 
153. นางสาวพัฒจิดา เม็คคลีฟ คณะอักษรศาสตร์ 
154. นางสาววรกานต์ พิมพ์บุญมา คณะอักษรศาสตร์ 
155. นางสาววรรณิดา ยงชัยยุทธ คณะอักษรศาสตร์ 
156. นางสาวศศิธร อักษรวิลัย คณะอักษรศาสตร์ 
157. นางสาวสภัสสร บุษหมั่น คณะอักษรศาสตร์ 
158. นางสาวหฤทัยชนก ทวีประภาวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ 
159. นางสาวอาทิมา มาจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ 
160. นางสาวอารยา พงษ์เลาหพันธุ์ คณะอักษรศาสตร์ 
161. นางสาวนันทภัค ด้วงโต้ด ส้านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
162. นางสาวนิลาวัลย ์ วิชัยโคตร ส้านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
 
ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 

 
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 

มิถุนายน 2561 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 
ทางเว็บไซต์ของส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com ทั้ งนี้     
หากนิสิตได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักพวงชมพู 
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(U – Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าพักเพียงที่เดียวเท่านั้น 
หากส านักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์ทั้ง
สองที่ โดยไม่ได้ท าการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักทั้งสองท่ี 

การแจ้งข้อมูลเลขประจ าตัวนิสิต ให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร ด ำเนินกำร 

Log in เข้ำไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจ ำตัวประชำชนให้ เป็นเลข
ประจ ำตัวนิสิต และแนบ File รูปถ่ำยชนิด .jpg ที่มีขนำดไม่เกิน 500 KB 
แต่งกำยด้วยชุดนิสิตจุฬำฯ พ้ืนหลังของรูปเป็นสีฟ้ำหรือสีน้ ำเงินเท่ำนั้น 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึงเวลา 
23.59 น. ของวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของส านักงาน
หอพักนิสิต www.rcuchula.com 

การเลือกห้องพัก  ให้นิสิตเลือกห้องพัก ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 
2561 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทาง
เว็บไซต์ของส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม่ได้
ท้าการเลือกห้องพักภายในเวลาที่ก้าหนด ทางส้านักงานหอพักนิสิตจะจัด
ห้องพักให้ตามความเหมาะสม 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต้องช้าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2561 จ้านวน 
3,500 บาท และค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จ้านวน 5,000 บาท    
รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท ในระหว่างวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ จะ
ประกาศให้ทราบต่อไป และให้น้าหลักฐานการช้าระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข้าหอพัก 

การมอบตัวเข้าพัก นิสิตใหม่ตึกชวนชมมอบตัวเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น         
(ตึกชวนชม) 

การประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ตึกชวนชม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หอพักนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก นิสิตใหม่หอพักทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวัน
อังคารที่  7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
     
 ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 

 
ประกาศ    ณ  วันที่        มิถุนายน  2561 

http://www.rcuchula.com/
http://www.rcuchula.com/


7 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


