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ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ือง รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น 

(ตึกพุดซ้อน) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ท่ีประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว        
จึงประกาศให้นิสิตหญิงท่ีมีรายช่ือดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ช้ัน (ตึกพุดซ้อน) 
  

1. นางสาวกัญญรัตน ์ บัวศรี คณะครุศาสตร์ 

2. นางสาวกาญจนา สุทธิอาคาร คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวงามเนตร เขียวค า คณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวจุฑามาศ สว่างเดือน คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวญาตาลักษณ์ เสาวนิช คณะครุศาสตร์ 

6. นางสาวนิธินันท์ ชาญณรงค์ คณะครุศาสตร์ 

7. นางสาวนิภาภัทร ยังมี คณะครุศาสตร์ 

8. นางสาวปุณยนุช สว่างแสง คณะครุศาสตร์ 

9. นางสาวศุทรา กิตินันท์ คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวสร้อยอังกูร พรมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข คณะครุศาสตร์ 

12. นางสาวอริญาพร ปู่ทา คณะครุศาสตร์ 
13. นางสาวเวธน ี พันธุโสภณสวัสด์ิ คณะจิตวิทยา 

14. นางสาวศิริบูรณ์ มอญแก้ว คณะจิตวิทยา 

15. นางสาวกนกวรรณ เพชรภูเขียว คณะนิติศาสตร์ 

16. นางสาวฐิตินันท์ สนจิตร คณะนิติศาสตร์ 

17. นางสาวพีระชนก ยวงค ามา คณะนิติศาสตร์ 

18. นางสาวอัสมา กาหลง คณะนิติศาสตร์ 

19. นางสาวจิดาภา ศรีประไพ คณะนิเทศศาสตร์ 

20. นางสาวอุสรา มูลเมือง คณะนิเทศศาสตร์ 

21. นางสาวณัฐรัตน์ ตันติวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

22. นางสาวน้ าทิพย์ จันทะวงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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23. นางสาวฐานวดี แก้วศรี คณะเภสัชศาสตร์ 

24. นางสาวสายธาร ปะติตัง คณะเภสัชศาสตร์ 

25. นางสาวสุวธิดา บุญจริง คณะเภสัชศาสตร์ 

26. นางสาวคีติรัฐ บุรินทร์กุล คณะรัฐศาสตร์ 

27. นางสาวณิชยา ลังกาพินธุ ์ คณะรัฐศาสตร์ 

28. นางสาวดุจดาว บุญญฤทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ 

29. นางสาวธมนภัทร สันติพิพัฒนพงศ์ คณะรัฐศาสตร์ 

30. นางสาวปิยฉัตร อยู่แก้ว คณะรัฐศาสตร์ 

31. นางสาวพันธกานต์ พรหมโลก คณะรัฐศาสตร์ 

32. นางสาวแพรวา ศรีทอง คณะรัฐศาสตร์ 

33. นางสาววิมลมาส ปุรินทราภิบาล คณะรัฐศาสตร์ 

34. นางสาวอิสยาพร วุ่นดี คณะรัฐศาสตร์ 

35. นางสาวกชมนณ์ อากิมะ คณะวิทยาศาสตร์ 
36. นางสาวกรรณิกา คงวัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

37. นางสาวกัญญารัตน ์ พลายชุม คณะวิทยาศาสตร์ 

38. นางสาวกุลธนา ไชยเสโน คณะวิทยาศาสตร์ 

39. นางสาวจันทกานต์ แสงเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ 

40. นางสาวจามรี ฆ้องรัตน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

41. นางสาวจิดาภา แก้วสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

42. นางสาวจิตรานุช ไชยราช คณะวิทยาศาสตร์ 
43. นางสาวจินต์จุฑา ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ 

44. นางสาวจิรนันท์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 

45. นางสาวจิรัฐติญา หลักค า คณะวิทยาศาสตร์ 
46. นางสาวจิราเมษฐ์ ทรรศนกุลพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
47. นางสาวจีรนันท์ ศรีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ 

48. นางสาวเจนจิรา แย้มกล่ิน คณะวิทยาศาสตร์ 

49. นางสาวชวัลลักษณ์ สายทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

50. นางสาวชะมีมี สมันตรัฐ คณะวิทยาศาสตร์ 

51. นางสาวชุติมณฑน์ เย็นเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์ 

52. นางสาวฐิติกานต์ เกตุทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

53. นางสาวณัฏฐนิช เรือนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
54. นางสาวณัฐกนกพร ประยูรมณีรัตน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

55. นางสาวณัฐพร ลีลาเสริมกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
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56. นางสาวณัฐอารียา อารีชล คณะวิทยาศาสตร์ 

57. นางสาวทัตพิชา เอียดด า คณะวิทยาศาสตร์ 

58. นางสาวธัญพร จันทาดี คณะวิทยาศาสตร์ 

59. นางสาวนิตติยา ขุนทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

60. นางสาวนุสรา บินล่าเต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ 

61. นางสาวเบญญาภา ชุมดี คณะวิทยาศาสตร์ 

62. นางสาวปฏิมาภรณ์ ศรีทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

63. นางสาวปณาลี ป้อมสีทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

64. นางสาวปทิตตา วิชัย คณะวิทยาศาสตร์ 

65. นางสาวปรีชญาดา แท่งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

66. นางสาวปัทชา พลนรา คณะวิทยาศาสตร์ 

67. นางสาวปิ่นสุดา แก้วเดช คณะวิทยาศาสตร์ 

68. นางสาวปิยพร ศรีสุระ คณะวิทยาศาสตร์ 

69. นางสาวพณิชชยา วุฒิฉันท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

70. นางสาวพิธุณิศรา ชัยมงคล คณะวิทยาศาสตร์ 

71. นางสาวพิยดา ชมช่ืน คณะวิทยาศาสตร์ 

72. นางสาวเพ็ญนภาพร จิตต์ตรง คณะวิทยาศาสตร์ 
73. นางสาวรสิกา ชูจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

74. นางสาวรุวัยดา แดงหน า คณะวิทยาศาสตร์ 
75. นางสาววิชุดา ศิลปสม คณะวิทยาศาสตร์ 

76. นางสาวศตพร กระแสครุป คณะวิทยาศาสตร์ 

77. นางสาวสมฤทัย ไขแสง คณะวิทยาศาสตร์ 

78. นางสาวสุทัตตา ภิระบรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

79. นางสาวสุนิสา ศรีน้ าทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

80. นางสาวสุพิรญาณ์ ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

81. นางสาวสุภาวดี จารัญ คณะวิทยาศาสตร์ 

82. นางสาวสุรีพร แก้วหิน คณะวิทยาศาสตร์ 

83. นางสาวสุวภัทร คชบาง คณะวิทยาศาสตร์ 

84. นางสาวโสภินันท์ อินทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

85. นางสาวอัครนาฏ น้อยเอียด คณะวิทยาศาสตร์ 
86. นางสาวอัฐภิญญา สุภาพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

87. นางสาวอารียา วงศ์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 

88. นางอทิตยา แสนสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
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89. นางสาวกันธิชา แพรกปาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

90. นางสาวณัฐภัทร ฮวดกระโทก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
91. นางสาวบุญญิสา ชยันโต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

92. นางสาวอธิชา ธัญธรฐิติรัตน ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

93. นางสาวณัฐณิชา กลับดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

94. นางสาวสุชาดา หนุนภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

95. นางสาวสุนิสา สวัสดิมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

96. นางสาวสุประวีณ์ พุธจักร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

97. นางสาวธัญชนก ท้ัวสุภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

98. นางสาวณัฐลิตตา ธรรมรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

99. นางสาวปวันรัตน ์ ปั้นกิจวานิชเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

100. นางสาวกุลนัฐ ยิ้มน้อย คณะสหเวชศาสตร์ 

101. นางสาวชารีณี เหมรา คณะสหเวชศาสตร์ 

102. นางสาวณัชชา นาคเสน คณะสหเวชศาสตร์ 

103. นางสาวณัฐกฤตา ตรีพาทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

104. นางสาวณัฐกานต์ เยาวลักษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
105. นางสาวทัชริกา เบิกบาน คณะสหเวชศาสตร์ 

106. นางสาวนิชกานต์ กล้าแข็ง คณะสหเวชศาสตร์ 

107. นางสาวนิรวรรณ วาสุกรี คณะสหเวชศาสตร์ 

108. นางสาวบุษปศร บุณยศิริศรี คณะสหเวชศาสตร์ 

109. นางสาวฟารีดา อัศวรังษี คณะสหเวชศาสตร์ 
110. นางสาววรกานต์ เลิศบัวรักษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

111. นางสาววรัชยา พูลน้อย คณะสหเวชศาสตร์ 

112. นางสาวศิริโสภา จันทรสาขา คณะสหเวชศาสตร์ 

113. นางสาวสลิลทิพย์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
114. นางสาวสิรีธร สมสะอาด คณะสหเวชศาสตร์ 

115. นางสาวประภัสสร เพ็ดตะกั่ว คณะอักษรศาสตร์ 

116. นางสาวกนกทิพย ์ วิเศษ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

117. นางสาวกันต์ฤทัย ศิริวงศ์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

118. นางสาวจีราพัชญ์ จริยสุธรรมกุล ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

119. นางสาวทัดทิวา มีเงิน ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

120. นางสาวธัญชนก? อมาตยกุล ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

121. นางสาวนิระชา รอดทอง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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122. นางสาวนูรอัฟฎา บินอาแว ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

123. นางสาวพรชิตา ทองดี ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

124. นางสาวพิลาสินี ปัญญาภาคสิทธวีร์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

125. นางสาวภิรดา แสงมณี ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

126. นางสาวเมธาวี ธรรมปัญญา ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

127. นางสาวอภิปลาย สีชมพู ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

128. นางสาวอักษราภัค ตรีธวัช ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
 

ทั้งนี้ หากมีนิสิตผู้ใดสละสิทธิ์การเข้าพัก จะเรียกนิสิตส ารองเข้าพักตามล าดับดังนี้ 
 

1. นางสาวณัฐนิชา แป้งสุคนธ์ คณะรัฐศาสตร์ 

2. นางสาวเบญจรัตน์ เจนประกอบกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
3. นางสาวสายวรีย์ ผิวผา คณะรัฐศาสตร์ 

4. นางสาวอุรุชา มงคลครุธ คณะรัฐศาสตร์ 

5. นางสาวกิ่งแก้ว กอบธัญกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 

6. นางสาวนภัสสร ฉิมสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 

7. นางสาวนิภาภรณ์ ต้ังมั่นภูวดล คณะวิทยาศาสตร์ 

8. นางสาวนุชจรีย์ สีเมฆ คณะวิทยาศาสตร์ 

9. นางสาวแพรพลอย พรหมสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ 

10. นางสาวอัญชิสา กิตติอนงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

11. นางสาวญาดาวดี ใจประสพ คณะสหเวชศาสตร์ 

12. นางสาวนิลาวัลย์ อักษร คณะสหเวชศาสตร์ 

13. นางสาวปริชมน คงคล้าย คณะสหเวชศาสตร์ 
 

    ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก หากนิสิตได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักพวงชมพู 

(U – Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าพักเพียงที่เดียวเท่านั้น 
หากส านักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์ทั้ง
สองที่ โดยไม่ได้ท าการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักทั้งสองที่ ท้ังนี้ ให้นิสิตใช้ User name และ Password ท่ีใช้กรอกใบ
สมัคร ด ำเนินกำร Log in เข้ำไปเปล่ียนแปลงข้อมูลเลขประจ ำตัวประชำชน
ให้เป็นเลขประจ ำตัวนิสิต และแนบ File รูปถ่ำยชนิด .jpg ท่ีมีขนำดไม่เกิน 
500 KB แต่งกำยด้วยชุดนิสิตจุฬำฯ พื้นหลังของรูปเป็นสีขำวหรือสีน้ ำเงิน
เท่ำนั้น ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึง
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เวลา 23.59 น. ของวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานหอพักนิสิต 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 โถงช้ันล่าง อาคารหอพักนิสิต 14 ช้ัน (ตึกพุดซ้อน) 

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

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

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

ประกาศ    ณ  วันท่ี   18  กรกฎาคม  2561 
  

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

http://www.rcuchula.com/

