
1 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น 

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

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว        
จึงประกาศให้นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) 
 

  

1. นางสาวกัลยรัตน์ กองบุญเรือง คณะครุศาสตร์ 

2. นางสาวกุลธิดา เชษฐราช คณะครุศาสตร์ 

3. นางสาวเกวลี จุลนาค คณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวจันทิมา ศรีนพรม คณะครุศาสตร์ 

5. นางสาวจิรัชญา เพ็ขรยอดศรี คณะครุศาสตร์ 

6. นางสาวจิราภรณ์ โสธรรมมงคล คณะครุศาสตร์ 

7. นางสาวชิดชนก เพ็งนิตย์ คณะครุศาสตร์ 

8. นางสาวซออีฟะห์ มะสะ คณะครุศาสตร์ 

9. นางสาวณัฐริกา ฤทธิ์ค า คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวณิชารีย์ พุ่มพวง คณะครุศาสตร์ 

11. นางสาวทิตยากรณ์ จันทร์ด า คณะครุศาสตร์ 

12. นางสาวทิพวรรณ สวดธรรมกิตติ์ คณะครุศาสตร์ 

13. นางสาวธวัลรัตน ์ มณีอินทร์ คณะครุศาสตร์ 

14. นางสาวนภัสสร พริ้งเพราะ คณะครุศาสตร์ 

15. นางสาวนรินธร ศิลาอ่อน คณะครุศาสตร์ 

16. นางสาวนูรไอนีนา มะแซ คณะครุศาสตร์ 

17. นางสาวนูรฮายาตี ลาเต๊ะ คณะครุศาสตร์ 

18. นางสาวเบญจวรรณ สุวาสุนะ คณะครุศาสตร์ 

19. นางสาวปทิตตา ภูศรีฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 

20. นางสาวปัณณิกา โพนพินิจชัย คณะครุศาสตร์ 

21. นางสาวปิยะพร ทิศอุด คณะครุศาสตร์ 

22. นางสาวพนิตา ศิริมาศ คณะครุศาสตร์ 

23. นางสาวพรจิรา งามละมัย คณะครุศาสตร์ 

24. นางสาวพรพรรษา แสงฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 

ส ำเนำ 
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25. นางสาวพัชริดา นาเมืองรักษ์ คณะครุศาสตร์ 

26. นางสาวฟิตตรี หะยีวานิ คณะครุศาสตร์ 

27. นางสาวภัควดี ลีทวีทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 

28. นางสาวมนัสนันท์ ผาสุขกุลโรจน์ คณะครุศาสตร์ 

29. นางสาวมาณิกา หวลจันทึก คณะครุศาสตร์ 

30. นางสาวมาลินี สุมหิรัญ คณะครุศาสตร์ 

31. นางสาวยูนา โดยหมะ คณะครุศาสตร์ 

32. นางสาววารุณี มูลมณี คณะครุศาสตร์ 

33. นางสาววินุรักษ์ พวงบุญชู คณะครุศาสตร์ 

34. นางสาววิลาสิน ี เวทไธสง คณะครุศาสตร์ 

35. นางสาววีรภัทรา มณีราชกิจ คณะครุศาสตร์ 

36. นางสาวศศิธร ศรีแก้ว คณะครุศาสตร์ 

37. นางสาวศิวพร ชุ่มเปี่ยม คณะครุศาสตร์ 

38. นางสาวศุกรียา วรรณายุวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 

39. นางสาวศุภลักษณ์ ช านิกล้า คณะครุศาสตร์ 

40. นางสาวสโรชา ศาสนนันทน์ คณะครุศาสตร์ 

41. นางสาวสุจีรา พากเพียรทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 

42. นางสาวสุภัสสรา โกติรัมย ์ คณะครุศาสตร์ 

43. นางสาวอลิษา กลิ่นจันทร์ คณะครุศาสตร์ 

44. นางสาวอาอีดะห์ สาวา คณะครุศาสตร์ 

45. นางสาวธัญญธร กองชีพ คณะจิตวิทยา 
46. นางสาวนรินทร ค านอก คณะทันตแพทยศาสตร์ 
47. นางสาวนฤมล สุนะเทพ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
48. นางสาวปรายฟ้า ลือดารา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
49. นางสาวรจนา แสนค าแพ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
50. นางสาวกัญญาณัฐ เขินประติยุทธ คณะนิติศาสตร์ 

51. นางสาวธีราพร กมุทา คณะนิติศาสตร์ 

52. นางสาวนฤมล จีนาภักดิ ์ คณะนิติศาสตร์ 

53. นางสาวบุษยมาศ อยู่ข า คณะนิติศาสตร์ 

54. นางสาวพีรนันท์ น้อยท่าทอง คณะนิติศาสตร์ 

55. นางสาวสลิลทิพย์ พิทักษ์กรณ์ คณะนิติศาสตร์ 

56. นางสาวจิราพร อีศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
57. นางสาวเดือนมีนา หนานเจียง คณะนิเทศศาสตร์ 
58. นางสาวทวิตียา บูรณเกียรติศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
59. นางสาวปิยภัค ศิริไพศาลประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ 
60. นางสาวพิชาภรณ์ คุรุบาศรี คณะนิเทศศาสตร์ 
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61. นางสาวภัทรณกัญ อนันเต่า คณะนิเทศศาสตร์ 

62. นางสาววริศรา นกหงษ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
63. นางสาวจิรัชญา จารุวัฒนกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

64. นางสาวชัจจ์สุนันท์ โพธิ์ประเสริฐ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
65. นางสาวณัฐพร ไชยปัญญา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

66. นางสาวบุณยมาตุ ทิพย์ุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

67. นางสาวมนชยา ยืนยง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
68. นางสาวเมธาวสี จรัสรังสีชล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

69. นางสาวแวววรรณ สวัสดิวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

70. นางสาวอนงค์นาถ สระสม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

71. นางสาวณัฐฐาพร พันธุ์สุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ 

72. นางสาวศิริลักษณ์ คูเปี่ยมรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

73. นางสาวกมลชนก ข าดี คณะเภสัชศาสตร์  
74. นางสาวจิราวรรณ ผดุงศรี คณะเภสัชศาสตร์  
75. นางสาวธัญญา เหมวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์  
76. นางสาววิชญาพร ศีลธรรม คณะเภสัชศาสตร์  
77. นางสาวอาทิตยา เคนานันท์ คณะเภสัชศาสตร์  
78. นางสาวกนกวรรณ แข็งขัน คณะรัฐศาสตร์  
79. นางสาวนพวรรณ ปุสเทพ คณะรัฐศาสตร์  
80. นางสาวเบญจรัตน์ ตะเภาพงษ์ คณะรัฐศาสตร์  
81. นางสาวรัชนี ถาลายค า คณะรัฐศาสตร์  
82. นางสาวศศินา สุขคง คณะรัฐศาสตร์  
83. นางสาวศิริกัญญา แสงส่อง คณะรัฐศาสตร์  
84. นางสาวสุทธิชา ปาปะข า คณะรัฐศาสตร์  
85. นางสาวอริสรา สุวรรณ คณะรัฐศาสตร์  
86. นางสาวกัญญาวีร์ ยัฆพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

87. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุนยะริส คณะวิทยาศาสตร์ 

88. นางสาวเกษณีย์ จันทวาล คณะวิทยาศาสตร์ 

89. นางสาวคุณากร อินต๊ะฟู คณะวิทยาศาสตร์ 

90. นางสาวจันทกานต์ ชื่นชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 

91. นางสาวจิไรรัตน์ ชิณโคตร คณะวิทยาศาสตร์ 

92. นางสาวชนิสรา นัยวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 

93. นางสาวชมพูนุช จงถนอม คณะวิทยาศาสตร์ 

94. นางสาวฐิดาพร หวังสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

95. นางสาวดวงหทัย พิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

96. นางสาวธัญชนก อ่อนไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
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97. นางสาวนภัสสร วงค์ดวงผา คณะวิทยาศาสตร์ 

98. นางสาวนริศรา โพธิ์วัฒนะชัย คณะวิทยาศาสตร์ 

99. นางสาวนันท์นภัส อุ้ยหา คณะวิทยาศาสตร์ 

100. นางสาวเปมิกา ศิรอักษร คณะวิทยาศาสตร์ 

101. นางสาวเปมิกา ชนะมาร คณะวิทยาศาสตร์ 

102. นางสาวเฝาซีย๊ะ ขุนรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

103. นางสาวพลอย หลิน คณะวิทยาศาสตร์ 

104. นางสาวพลอยไพลิน ดีครัน คณะวิทยาศาสตร์ 

105. นางสาวพิมพ์วรีย์ กองเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 

106. นางสาวฟีบี โคกแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

107. นางสาวมณีฉัตร์ พัฒนพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

108. นางสาวมัลลิกา อุดโหล คณะวิทยาศาสตร์ 

109. นางสาวรมิตา วังไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ 

110. นางสาวรัฐสวด ี เพลินสุขดี คณะวิทยาศาสตร์ 

111. นางสาวรุจิรา เครือนพคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 

112. นางสาววรรณรัตน์ เขมะศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 

113. นางสาววริศรา ธนูศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ 

114. นางสาวศศิกานต์ มีสอง คณะวิทยาศาสตร์ 

115. นางสาวศิรภัสร คงเหล่ คณะวิทยาศาสตร์ 

116. นางสาวสายธาร เพชรสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

117. นางสาวสินัฐฐา สุขศรีนวล คณะวิทยาศาสตร์ 

118. นางสาวสุวนันท์ ทานัง คณะวิทยาศาสตร์ 

119. นางสาวสุวพิชญ์ กุลภานัน คณะวิทยาศาสตร์ 

120. นางสาวอภิสรา ก่อปฐมกุล คณะวิทยาศาสตร์ 

121. นางสาวขวัญฤทัย บางบบรเจิดศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
122. นางสาวธิดารัตน์ สหุนัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
123. นางสาวนุชจร ี ปลีทับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

124. นางสาววรหงส ์ แก้วตา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

125. นางสาวศิริวรรณ มีโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

126. นางสาวอิศริยาภรณ์ บาบุญ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
127. นางสาวฑิตยา ไทยานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

128. นางสาวปวันรัตน์ ช านาญวงศ์ศรีธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

129. นางสาวภิชลดา ณ พิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
130. นางสาวจตุพร ไชยยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

131. นางสาวปิยพร ปานสอาด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

132. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันจ่าง คณะเศรษฐศาสตร์ 
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133. นางสาวจิรารัตน์ เมฆอ าพลสุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
134. นางสาวณิชกุล จิโรภาสบุญพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
135. นางสาวเทเลซ่า ลี บรุ๊ซ คณะเศรษฐศาสตร์ 
136. นางสาวธารารัตน์ ขาวงาม คณะเศรษฐศาสตร์ 
137. นางสาวนัดดา มะมิง คณะเศรษฐศาสตร์ 
138. นางสาวนิศารัตน์ จันทนวงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
139. นางสาวบิุสมินลาห์ แมะตีเมาะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
140. นางสาวรัตนมน กายเพ็ชร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
141. นางสาวลลิตา ศรีสอาด คณะเศรษฐศาสตร์ 
142. นางสาวษมาวีร์ ศรีเตชะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
143. นางสาวอุมมีฮานีย์ ดีแย คณะเศรษฐศาสตร์ 
144. นางสาวเบญญาภา เวียงมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

145. นางสาวจันทิมา ณ หนองคาย คณะสหเวชศาสตร์ 
146. นางสาวฉัตรชนก สอนค าหาร คณะสหเวชศาสตร์ 
147. นางสาวณิชากร ลีค าโหมง คณะสหเวชศาสตร์ 
148. นางสาวทิพวรรณ แสงทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
149. นางสาวนิภารัตน์ สีหาบุตร คณะสหเวชศาสตร์ 
150. นางสาวนุศรา ภูสมตา คณะสหเวชศาสตร์ 
151. นางสาวปวีณา จตุเทน คณะสหเวชศาสตร์ 
152. นางสาวภัทรพร ปิ่นเทวา คณะสหเวชศาสตร์ 
153. นางสาวสุธินันท์. ยกมณี คณะสหเวชศาสตร์ 
154. นางสาวชลิดา เชียงพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

155. นางสาวณุจรีกูล กุลนาราธร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

156. นางสาวปริญญา ทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

157. นางสาวรุ่งกานต์ สุวรรณประทีป คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

158. นางสาวศุภพิชญ์ พิณเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

159. นางสาวอรอนงค์ คงการุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

160. นางสาวอาทิตยา เดชสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

161. นางสาวอาทิตยา แก้วเขียว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

162. นางสาวกัญญารัตน์ เจริญวรวัฒน ์ คณะอักษรศาสตร์ 

163. นางสาวกัลย์สุดา จิตจ านงค์ คณะอักษรศาสตร์ 

164. นางสาวชนากานต์ รุจิมล คณะอักษรศาสตร์ 

165. นางสาวชนิตา สัมพันธ์ คณะอักษรศาสตร์ 

166. นางสาวณัฐกานต์ คลังกลาง คณะอักษรศาสตร์ 

167. นางสาวเบญจมาศ นาน้ าเชี่ยว คณะอักษรศาสตร์ 

168. นางสาวปรัชญาภรณ์ ภักค์เรืองฤทธิ์ คณะอักษรศาสตร์ 
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169. นางสาวพีรยา เดชพริก คณะอักษรศาสตร์ 

170. นางสาววิณาวรรณ มโนมัย คณะอักษรศาสตร์ 

171. นางสาวศศิธร รัฐวร คณะอักษรศาสตร์ 

172. นางสาวฤดีมาศ วิมุตกุล ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

173. นางสาวสุรีรัตน์ เฉิดไธสง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

174. นางสาวเสาวภา สีสันงาม ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

175. นางสาวอณัญญากรณ์ พูลศิลป์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
 
 

     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 
(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 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 5,500 บาท ในระหว่างวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ จะ
ประกาศให้ทราบต่อไป และให้น าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข้าหอพัก 

การมอบตัวเข้าพัก นิสิตใหม่ตึกพุดซ้อนมอบตัวเข้าพัก ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 
08.00 – 10.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) 

การประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ตึกพุดซ้อน ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 
12.30 – 15.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หอพักนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

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

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


