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ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น 

(ตึกชวนชม) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้
นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
   

1. นางสาวกุลพธู ฤกษ์มงคล คณะครุศาสตร์ 

2. นางสาวจณิสตา ป้องขันธ์ คณะครุศาสตร์ 

3. นางสาวชญาพัฒน์ ทุวิลา คณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวชลเกตุ พิทยเสถียร คณะครุศาสตร์ 

5. นางสาวชลลดา ฤทธิโสม คณะครุศาสตร์ 

6. นางสาวฐิติกาญจน์ จันทร์พุ่ม คณะครุศาสตร์ 

7. นางสาวณัฐกมล ปุสสวงษ ์ คณะครุศาสตร์ 

8. นางสาวณัฐณิชา ชื่นกลิ่น คณะครุศาสตร์ 

9. นางสาวณิชากร ขวัญจันทร์ คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวทีปกา จิยะอมรเดช คณะครุศาสตร์ 

11. นางสาวนพรัตน์ ชื่นบาน คณะครุศาสตร์ 

12. นางสาวบุษกร พัฒนขจร คณะครุศาสตร์ 

13. นางสาวเบญปภา ตาค า คณะครุศาสตร์ 

14. นางสาวปภาดา สมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 

15. นางสาวผุสดี วงศ์วาน คณะครุศาสตร์ 

16. นางสาวพรวลัย ราชเฉลิม คณะครุศาสตร์ 

17. นางสาวพริ้มเพรา เพ่ิมประยูร คณะครุศาสตร์ 

18. นางสาวพิมพ์ชนก พูนไนย์ คณะครุศาสตร์ 

19. นางสาวรติพร ผดุงกิจ คณะครุศาสตร์ 

20. นางสาวรุจิรา อุบลชัย คณะครุศาสตร์ 

21. นางสาวรุจิอาภา วงศ์เมธากุล คณะครุศาสตร์ 

22. นางสาวสมัชญา พวงประทุม คณะครุศาสตร์ 
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23. นางสาวสมิตา สู่คง คณะครุศาสตร์ 

24. นางสาวสิตานัน จินต์วุฒิ คณะครุศาสตร์ 

25. นางสาวสุนิษา จันทร์ส่อง คณะครุศาสตร์ 

26. นางสาวสุพิชชา ชอบทดกลาง คณะครุศาสตร์ 

27. นางสาวสุพิชญา พ่ึงสุข คณะครุศาสตร์ 

28. นางสาวอนัญญา กาญจนศิริ คณะครุศาสตร์ 

29. นางสาวอภิญญา สิทธานนท์ คณะครุศาสตร์ 

30. นางสาวอารียา นิยมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 

31. นางสาวเออาร์ม สบาย คณะครุศาสตร์ 

32. นางสาวบุณฑริกา ศรีบัณฑิต คณะจิตวิทยา 

33. นางสาวลฎาภา ปัสตัน คณะจิตวิทยา 

34. นางสาวศรุตา รัตนวาร คณะจิตวิทยา 

35. นางสาวสิรินยา สุริยะโจง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

36. นางสาวณ นภัส บุตรเพชร คณะนิติศาสตร์ 

37. นางสาวธัญพร เหล่าเรืองวัฒนะ คณะนิติศาสตร์ 

38. นางสาวนิชาภา ศรีแสนปาง คณะนิติศาสตร์ 

39. นางสาวพรนภัส ภักดีพินิจ คณะนิติศาสตร์ 

40. นางสาวอภิสรา ปาละศิริ คณะนิติศาสตร์ 

41. นางสาวคนิสรา สุวรรณฉัตร คณะนิเทศศาสตร์ 

42. นางสาวชัญญานุช ลอยหา คณะนิเทศศาสตร์ 

43. นางสาวณิชาภัทร ลิ่มสกุล คณะนิเทศศาสตร์ 

44. นางสาวพิชญ์สินี สราญฤทธิไกร คณะนิเทศศาสตร์ 

45. นางสาวสุธัญยุดา อคีเว่น คณะนิเทศศาสตร์ 

46. นางสาวอภิชญา โพธิ์ทอง คณะนิเทศศาสตร์ 

47. นางสาวกุลนิษฐ์ บุญมั่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

48. นางสาวขอขวัญ ทวีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

49. นางสาวคัคณางค์ แก้วการไร่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

50. นางสาวจิรัชญา ปัญจานารี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

51. นางสาวชลาลัย สังซา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

52. นางสาวณัฐกานดา จันทะระ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

53. นางสาวณัฐฐา ฝั่งชลจิตต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

54. นางสาวณิชมน โคตรอินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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55. นางสาวดวงหทัย จารสุทธิประภา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

56. นางสาวธัญลักษณ์ มาศจุฑาเศรณี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

57. นางสาวธัญลักษณ์ วิวัฒนพรพานิชย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

58. นางสาวนคสรณ์ สิทธิสมาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

59. นางสาวประกายวรรณ มงคลแก้วเลิศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

60. นางสาวพรนิธา นามทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

61. นางสาวพิชญ์สินี หนิมสุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

62. นางสาวพิมพิศา คุ้มกองสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

63. นางสาวภณฐานีย์ วงศ์พ่ึงไชย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

64. นางสาวมนัญญา ตันวัฒนเสรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

65. นางสาวศศิธร เนตรธานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

66. นางสาวศุภลักษณ์ ร้ายไพรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

67. นางสาวสิริรัตน์ บุญเอ่ียม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

68. นางสาวสุภวรรณ ์ บุญกล่ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

69. นางสาวสุภาวิณี เขียวคล้าย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

70. นางสาวอธิชา เชื่อมชิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

71. นางสาวอรปรียา เหรียญรักวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

72. นางสาวอารียา อุ่นเรือน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

73. นางสาวชิดชนก พูลสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 

74. นางสาวณัชชา กูรมะสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 

75. นางสาวธมลพรรณ บุญเหลือ คณะแพทยศาสตร์ 

76. นางสาวกัญจน์ชญา ไชยจีระภัทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

77. นางสาวกัลยรัตน์ เรือนปัน คณะเภสัชศาสตร์ 

78. นางสาวกานดา เหลืองรุ่งวสันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 

79. นางสาวณัฐวรรณ ชลไชยะ คณะเภสัชศาสตร์ 

80. นางสาวนภสร บรรจงวัฒน์ธนา คณะเภสัชศาสตร์ 

81. นางสาวนันท์นภัส ปรัชญาเดชากุล คณะเภสัชศาสตร์ 

82. นางสาวพัชราภรณ์ หิรัญสุข คณะเภสัชศาสตร์ 

83. นางสาวเพชรลัดดา บุดด ี คณะเภสัชศาสตร์ 

84. นางสาววรรษิกา ภูมิภูเขียว คณะเภสัชศาสตร์ 

85. นางสาวชนิภรณ์ มณีรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ 

86. นางสาวณัฐนรี ศรีใส คณะรัฐศาสตร์ 
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87. นางสาวดลณพร กันถารัตน์ คณะรัฐศาสตร์ 

88. นางสาวทรงแสง เจริญสุข คณะรัฐศาสตร์ 

89. นางสาวทิพวัลย์ แก้วนุ่น คณะรัฐศาสตร์ 

90. นางสาวธันยพร พรปัญญานุรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ 

91. นางสาวปิญชาน์ แดงรักสกุล คณะรัฐศาสตร์ 

92. นางสาวปุลพร นท ี คณะรัฐศาสตร์ 

93. นางสาววนภรณ์ ไฉไลพานิช คณะรัฐศาสตร์ 

94. นางสาวศุภกานต์ เศวตะดุล คณะรัฐศาสตร์ 

95. นางสาวสุพิชญา ทวิสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์ 

96. นางสาวกมลทิพย์ โล่ภิญโญสิร ิ คณะวิทยาศาสตร์ 

97. นางสาวกรสุดา แก้วฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์ 

98. นางสาวกอบกุล บูรโชควิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

99. นางสาวกานต์มณี นิทัศน์พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 

100. นางสาวคีตภัทร ภัทรวิชญานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

101. นางสาวจันทรัสม์ ฮงพานิชตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ 

102. นางสาวชญานิน จันมา คณะวิทยาศาสตร์ 

103. นางสาวชนกนันท์ ดวงศิร ิ คณะวิทยาศาสตร์ 

104. นางสาวชนิษฐา ตู๋ปาน คณะวิทยาศาสตร์ 

105. นางสาวชวิศา เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

106. นางสาวชัญญานุช ตาน้อย คณะวิทยาศาสตร์ 

107. นางสาวชุติกาญจน์ ดรจันทร์ใต้ คณะวิทยาศาสตร์ 

108. นางสาวฐิตาวีรย์ พัฒนมาศ คณะวิทยาศาสตร์ 

109. นางสาวฐิตินาถ คงเขียว คณะวิทยาศาสตร์ 

110. นางสาวณัฐณิชา หมอยาดี คณะวิทยาศาสตร์ 

111. นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

112. นางสาวณีรนันท์ ถวิลถึง คณะวิทยาศาสตร์ 

113. นางสาวธนาภา จิระพงศ์ศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

114. นางสาวธันย์ชนก รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 

115. นางสาวนวพรรณ วงศ์ขัติย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

116. นางสาวบุณยาพร ประใจ คณะวิทยาศาสตร์ 

117. นางสาวเบญจมาภรณ์ มะหาฬา คณะวิทยาศาสตร์ 

118. นางสาวปภาณภร เหล็กบุญเพชร คณะวิทยาศาสตร์ 



5 

 

119. นางสาวประภาวัน รุ้งเจริญถาวร คณะวิทยาศาสตร์ 

120. นางสาวปสุตา ไพศาลพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 

121. นางสาวปานชีวา ช านาญ คณะวิทยาศาสตร์ 

122. นางสาวปานตะวัน ข่าวไทเพ่ิมพูนสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

123. นางสาวพัณณวดี สักลอ คณะวิทยาศาสตร์ 

124. นางสาวพัสวรรณ ชัยสุรจินดา คณะวิทยาศาสตร์ 

125. นางสาวพิมพ์นิภา หล่อรุ่งเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ 

126. นางสาวพิมพ์มาดา ธนากร คณะวิทยาศาสตร์ 

127. นางสาวพิมพราว เหลียง คณะวิทยาศาสตร์ 

128. นางสาวภัควดี หนูด า คณะวิทยาศาสตร์ 

129. นางสาวมณฑิตา เชื้อม่วง คณะวิทยาศาสตร์ 

130. นางสาวมนัสนันท์ บุญญานุวัตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

131. นางสาวมัณตรา ศรีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

132. นางสาวมาริสา ศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

133. นางสาวเมธาวี หลี่จา คณะวิทยาศาสตร์ 

134. นางสาวรินลดา สาธกุไร คณะวิทยาศาสตร์ 

135. นางสาวรุจิรา สอนสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ 

136. นางสาวเรณู สมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

137. นางสาวลภัสรดา มาพบ คณะวิทยาศาสตร์ 

138. นางสาววรรณิศา ปัญจบูรณปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

139. นางสาววรางคณา เสียมไธสง คณะวิทยาศาสตร์ 

140. นางสาววิรยา เรืองศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 

141. นางสาววิลาสิน ี วีระวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

142. นางสาวศรินภรณ์ ทับมณี คณะวิทยาศาสตร์ 

143. นางสาวศศิกานต์ ศรีชัย คณะวิทยาศาสตร์ 

144. นางสาวศศิธร คงมี คณะวิทยาศาสตร์ 

145. นางสาวศิรินธร เฉิดเจิม คณะวิทยาศาสตร์ 

146. นางสาวศิวิมล วงศ์แสง คณะวิทยาศาสตร์ 

147. นางสาวศุกลภัทร ปิติเกียรติกุล คณะวิทยาศาสตร์ 

148. นางสาวศุภาพิชญ์ จงเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 

149. นางสาวสราธร น้ าใส คณะวิทยาศาสตร์ 

150. นางสาวสลิลทิพย์ ค ารังษี คณะวิทยาศาสตร์ 
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151. นางสาวสิตานันท์ นิยมสมาน คณะวิทยาศาสตร์ 

152. นางสาวสิรินทร์ สุวรรณโยธิน คณะวิทยาศาสตร์ 

153. นางสาวสิริยากร เนตรจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

154. นางสาวสุดาพร คงมี คณะวิทยาศาสตร์ 

155. นางสาวสุดารัตน์ อังกุลดี คณะวิทยาศาสตร์ 

156. นางสาวสุทธิดา อินตาพวง คณะวิทยาศาสตร์ 

157. นางสาวสุธิดา โอษฐาภรณ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ 

158. นางสาวโสรญา สุนินบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

159. นางสาวหทัยกานต์ เณรแขก คณะวิทยาศาสตร์ 

160. นางสาวหทัยพัชร์ บุญช่วยเหลือ คณะวิทยาศาสตร์ 

161. นางสาวอรจิรา แกล้วเดชศรี คณะวิทยาศาสตร์ 

162. นางสาวอรปรียา ศิริแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

163. นางสาวอ้อยทิพย์ ทองกลั่น คณะวิทยาศาสตร์ 

164. นางสาวอัครชา ทองรอด คณะวิทยาศาสตร์ 

165. นางสาวอารยา เดชดาษ คณะวิทยาศาสตร์ 

166. นางสาวอารียา เสาเวียง คณะวิทยาศาสตร์ 

167. นางสาวขวัญลักษณ์ เลิศหงิมภูกนก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

168. นางสาวชัญญานุช ชาญชัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

169. นางสาวธัญยฉัตร หริ่งโสภาพลสิน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

170. นางสาวนันทิยา วรมิศร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

171. นางสาวพิมพัชรา สุริวัลย ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

172. นางสาวอภิชยา พิณราช คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

173. นางสาวกมลชนก ปราบนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

174. นางสาวณัฏฐนิชา วงค์ค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

175. นางสาวทัตพร รัตนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

176. นางสาวนันทิตา โฉมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

177. นางสาวปิยธิดา ปาละรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

178. นางสาวพบพนิต ต่อสกุลศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

179. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ชญา วาทีรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

180. นางสาวภัสสรา อ่ินแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

181. นางสาวสิริรักษ์ ธีระวัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

182. นางสาวสิริวรรณ แต่งวงศ์วาฬ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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183. นางสาวอภิญญา เจริญทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

184. นางสาวณิชารัสมิ์ โนหลักหมื่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

185. นางสาวตีรณา โพธิสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

186. นางสาวพลอยกาญจน์ มัชมณฑล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

187. นางสาวเมธาพร นิธิภูริวัฒน ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

188. นางสาวลลิตา ตะอินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

189. นางสาวศิรดา โล่ซิวตัก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

190. นางสาวอภิชญา ศรีกลาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

191. นางสาวอารวี รังสิภาพรกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

192. นางสาวกฤษณา พรธาดาวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

193. นางสาวชิณันพร ศรทะเล คณะเศรษฐศาสตร์ 

194. นางสาวสุทธญา วัฒนศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

195. นางสาวสุปรางทิพย์ วิริยะวารี คณะเศรษฐศาสตร์ 

196. นางสาวอภิชญา บุญชู คณะเศรษฐศาสตร์ 

197. นางสาวกุลสินี สิงห์โตทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

198. นางสาวณัชชา นรสิงห์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

199. นางสาวณัฐชยา จินดาด ารงเวช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

200. นางสาวดรัลรัตน์ อุทโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

201. นางสาวนิรันดร์ยา เนตรตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

202. นางสาวรุจิเรข ผูกพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

203. นางสาวศศิภา สิงห์ป้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

204. นางสาวอโรชา ทิพยไกรศร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

205. นางสาวอาทิตยา สุทธิสาคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

206. นางสาวจรรยพร ภรณ์ธนโชต ิ คณะสหเวชศาสตร์ 

207. นางสาวชญานันทน์ ตั้งจิตราพิทักษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

208. นางสาวชญานิศ ตาค า คณะสหเวชศาสตร์ 

209. นางสาวชนัญญา มารื่น คณะสหเวชศาสตร์ 

210. นางสาวณัฐณิชา พรเจริญชัย คณะสหเวชศาสตร์ 

211. นางสาวณิชากานต์ ส าลี คณะสหเวชศาสตร์ 

212. นางสาวนภัส อมรพิชญ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

213. นางสาวนภัสวรรณ กวียานนท์ คณะสหเวชศาสตร์ 

214. นางสาวนภัสวรรณ ถึงอินทร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
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215. นางสาวนวรัตน์ ชมเจริญ คณะสหเวชศาสตร์ 

216. นางสาวพรรวี กันทะมา คณะสหเวชศาสตร์ 

217. นางสาวรดาธร จันดารัตน์ คณะสหเวชศาสตร์ 

218. นางสาวศรธนรัตน์ อัมรัตน์ คณะสหเวชศาสตร์ 

219. นางสาวศิศิรา สุริโยดร คณะสหเวชศาสตร์ 

220. นางสาวสาริสา สัมพันธ์ศิริกุล คณะสหเวชศาสตร์ 

221. นางสาวสุธัญญา ค าท่าปลา คณะสหเวชศาสตร์ 

222. นางสาวสุนิสา ประจิมทิศ คณะสหเวชศาสตร์ 

223. นางสาวหทัยชนก เจริญพาราภัณฑ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

224. นางสาวอทิตยา พวงทอง คณะสหเวชศาสตร์ 

225. นางสาวอภิชญา วิริยพงศ์รัตน์ คณะสหเวชศาสตร์ 

226. นางสาวอรสินี สินอุดมพร คณะสหเวชศาสตร์ 

227. นางสาวณัฐพัชร์ แจวเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

228. นางสาวณัฐวรรณ มีล่องลอย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

229. นางสาวธวัลรัตน ์ เหล่ารัดเดชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

230. นางสาวศรารีย์ ศิริวิภานันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

231. นางสาวสุทธภา ครุจิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

232. นางสาวจันทรัตน์ พิมพ์ชัย คณะอักษรศาสตร์ 

233. นางสาวชัญชนันท์ คล้ายน้อย คณะอักษรศาสตร์ 

234. นางสาวชุติกาญจน์ เขียวสี คณะอักษรศาสตร์ 

235. นางสาวณิชากร วงศ์กชสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 

236. นางสาวธัญรดา จึงขจรเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ 

237. นางสาวนวพร พรชัยรุ่งโรจน์ คณะอักษรศาสตร์ 

238. นางสาวนันท์นภัส คงวัฒน์ทวีสิน คณะอักษรศาสตร์ 

239. นางสาวบุณยวีร์ คุ้มกลาง คณะอักษรศาสตร์ 

240. นางสาวปัญจรัศม์ ทรัพย์เจริญ คณะอักษรศาสตร์ 

241. นางสาวปิยธิดา ชูช่วย คณะอักษรศาสตร์ 

242. นางสาวพรพัชรินทร์ สิมมาทัน คณะอักษรศาสตร์ 

243. นางสาวมาภา จ่ายเจริญ คณะอักษรศาสตร์ 

244. นางสาวมิ่งกมล พุ่มเพ่ิมผล คณะอักษรศาสตร์ 

245. นางสาวรมย์รวินท์ พันธรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ 

246. นางสาววันศุกร์ สุวรรณแพทย์ คณะอักษรศาสตร์ 
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247. นางสาวสมิตานัน ควรศิริ คณะอักษรศาสตร์ 

248. นางสาวสุกฤตา รัตนพันธ์ คณะอักษรศาสตร์ 

249. นางสาวสุดารัตน์ ปทุมวัน คณะอักษรศาสตร์ 

250. นางสาวหทัยชนก บุญสุข คณะอักษรศาสตร์ 

251. นางสาวอริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ คณะอักษรศาสตร์ 

252. นางสาวอามาลีน่า วาหะ คณะอักษรศาสตร์ 

253. นางสาวกมลรัตน์ จันทเขียว ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

254. นางสาวพรปวีณ์ สุวรรณศรี ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

255. นางสาวสิรีธร วงทองดี ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
 

    

     ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก หากนิสิตได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักพวงชมพู 

(U – Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าพักเพียงที่เดียวเท่านั้น 
หากส านักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์ทั้ง
สองที่ โดยไม่ได้ท าการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักทั้งสองที่ ทั้งนี้ ให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้กรอกใบ
สมัคร Log in เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนให้เป็นเลข
ประจ าตัวนิสิต และแนบ File รูปถ่ายชนิด .jpg ที่มีขนาดไม่เกิน 500 KB 
แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเป็นสีขาวหรือสีน้ าเงินเท่านั้น 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา 12.00 
น. ของวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ของส านักงานหอพัก
นิสิต www.rcuchula.com 

การเลือกห้องพัก  ให้นิสิตเลือกห้องพัก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 
2562 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทาง
เว็บไซต์ของส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม่ได้
ท าการเลือกห้องพักภายในเวลาที่ก าหนด ทางส านักงานหอพักนิสิตจะจัด
ห้องพักให้ตามความเหมาะสม 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 
3,500 บาท และค่าประกันความเสียหายแรกเข้า  จ านวน 5,000 บาท    
รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึง
วันอาทิตย์ท่ี 14 กรกฎาคม 2562  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ จะ
ประกาศให้ทราบต่อไป และให้น าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข้าหอพัก 

การมอบตัวเข้าพัก นิสิตใหม่ตึกชวนชมมอบตัวเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

http://www.rcuchula.com/
http://www.rcuchula.com/
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก นิสิตใหม่หอพักทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันพุธที่ 

7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

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

 
ประกาศ    ณ  วันที่   14   มิถุนายน  2562 

 
 
 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

 


