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ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น 

(ตึกพุดซ้อน) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้
นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)                        

1. นางสาวกนกกร พิมพขันธ์ คณะครุศาสตร์ 

2. นางสาวกนกอร ปันอิน คณะครุศาสตร์ 

3. นางสาวกรดา บุญบุตตะ คณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวกัญญาวรรณ ศิลา คณะครุศาสตร์ 

5. นางสาวกัลยารัตน์ ภู่ทับทิม คณะครุศาสตร์ 

6. นางสาวเกวริน เรทะนู คณะครุศาสตร์ 

7. นางสาวเขมิกา ล้วนดี คณะครุศาสตร์ 

8. นางสาวจณิสตา เสียมกระโทก คณะครุศาสตร์ 

9. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญยืน คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น คณะครุศาสตร์ 

11. นางสาวชวิศา มะลิมาตย์ คณะครุศาสตร์ 

12. นางสาวฐิตินันท์ เต็กสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 

13. นางสาวณราวรรณ เขื่อนแก้ว คณะครุศาสตร์ 

14. นางสาวทัศม พรมพัตร คณะครุศาสตร์ 

15. นางสาวทิพย์ธัญญา นนทสี คณะครุศาสตร์ 

16. นางสาวธนัญญา กองสุข คณะครุศาสตร์ 

17. นางสาวธนาภา อธิธาดา คณะครุศาสตร์ 

18. นางสาวนภสร ชั่งเหลือ คณะครุศาสตร์ 

19. นางสาวนฤสรณ์ จูประชากรณ์ คณะครุศาสตร์ 

20. นางสาวนลินี ธ ารงวีระชาติ คณะครุศาสตร์ 

21. นางสาวนัทซี สุขมาศ คณะครุศาสตร์ 

22. นางสาวนันท์นภัส บุศราทิศ คณะครุศาสตร์ 

23. นางสาวบุญธิดา สุขหอม คณะครุศาสตร์ 

ส ำเนำ 



2 

 

24. นางสาวเบญจวรรณ ฤทธิโชติ คณะครุศาสตร์ 

25. นางสาวปภาวดี เดชา คณะครุศาสตร์ 

26. นางสาวประภาสิริ อยู่สุข คณะครุศาสตร์ 

27. นางสาวปาณิสรา กันสุทธิ คณะครุศาสตร์ 

28. นางสาวพนิดา การสมทบ คณะครุศาสตร์ 

29. นางสาวพรชนิตว์ เปลี่ยนโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 

30. นางสาวพรรณปพร วงวิราช คณะครุศาสตร์ 

31. นางสาวพศิกา สุภารัตน์ คณะครุศาสตร์ 

32. นางสาวพัชรทรียา แจ่มผล คณะครุศาสตร์ 

33. นางสาวพิมพ์สุภา พรหมมานุวัตร คณะครุศาสตร์ 

34. นางสาวพิรุณ แซ่ลี้ คณะครุศาสตร์ 

35. นางสาวพิสุทธิณีย์ สิขาพันธ์ คณะครุศาสตร์ 

36. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ชุมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 

37. นางสาวมนทกานต์ ค าตัน คณะครุศาสตร์ 

38. นางสาวมัทนียา แสงพันตา คณะครุศาสตร์ 

39. นางสาวรินรดา คุณเวียง คณะครุศาสตร์ 

40. นางสาวรุจิรา คชรักษ์ คณะครุศาสตร์ 

41. นางสาวลีจันทร์ เครือ คณะครุศาสตร์ 

42. นางสาวศตกมลพรรณ อุปครุฑ คณะครุศาสตร์ 

43. นางสาวศิริยากร ภูรับ คณะครุศาสตร์ 

44. นางสาวศุภมาส ช่วยนุสนธิ ์ คณะครุศาสตร์ 

45. นางสาวศุภิสรา แช่มเดช คณะครุศาสตร์ 

46. นางสาวศุภิสรา เคนถาวร คณะครุศาสตร์ 

47. นางสาวสุชานร ี พันอ้น คณะครุศาสตร์ 

48. นางสาวสุณีพร อินทรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 

49. นางสาวสุพิชชา หิงสันเทียะ คณะครุศาสตร์ 

50. นางสาวหุสนา นิสัน คณะครุศาสตร์ 

51. นางสาวอรวรา ทัศจันทร์ คณะครุศาสตร์ 

52. นางสาวอสมานันท์ รัตนค า คณะครุศาสตร์ 

53. นางสาวอัญชยา ธรรมขันทา คณะครุศาสตร์ 

54. นางสาวอัญชุลีพร นาคกระโทก คณะครุศาสตร์ 

55. นางสาวอาทิตยา ไสยพร คณะครุศาสตร์ 

56. นางสาวอารียา โคตรเพชร คณะครุศาสตร์ 
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57. นางสาวอารียา ศิริการ คณะครุศาสตร์ 

58. นางสาวปวิตรา เอ่ียมบางทราย คณะจิตวิทยา 

59. นางสาวพัทธนันท์ ไชยเชษฐ คณะจิตวิทยา 

60. นางสาวณิชาภัทท์ พลอยพลาย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

61. นางสาวเปรมกมล บทไธสง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

62. นางสาวพิชญธิดา เดียวตระกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ 

63. นางสาววิมลิน เพชรชนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

64. นางสาวชนิตา แตงสุวรรณ์ คณะนิติศาสตร์ 

65. นางสาวปรียาภัส วีระนันท์ คณะนิติศาสตร์ 

66. นางสาวปลายฟ้า มองเพชร คณะนิติศาสตร์ 

67. นางสาวพิมพ์นรา มาประกอบ คณะนิติศาสตร์ 

68. นางสาววนาลี พรมสุรินทร์ คณะนิติศาสตร์ 

69. นางสาวสุฑาทิพย์ แสงแจ่ม คณะนิติศาสตร์ 

70. นางสาวเอมมิกา เลิศล้ า คณะนิติศาสตร์ 

71. นางสาวประพิชญา เชี่ยววณิชกุล คณะนิเทศศาสตร์ 

72. นางสาวพิมพ์ตะวัน เบญจวิญญู คณะนิเทศศาสตร์ 

73. นางสาวภัคมัย แจ้งบางใหญ่ คณะนิเทศศาสตร์ 

74. นางสาววชิรญาณ์ ขันธบุตร คณะนิเทศศาสตร์ 

75. นางสาวศิริพร เลื่อยกระโทก คณะนิเทศศาสตร์ 

76. นางสาวกนกวรรณ นามใจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

77. นางสาวกัลยาณี ผ่องภิรมย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

78. นางสาวจารุวรรณ คชพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

79. นางสาวจุฑามาส เหรียญทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

80. นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

81. นางสาวญาณิศา ธัญการกรกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

82. นางสาวณิชารีย์ เพชรแก้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

83. นางสาวธารตะวัน รวดเร็ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

84. นางสาวเบญจวรรณ สมิทธิพร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

85. นางสาวภารว ี แก้วเจริญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

86. นางสาววริฏฐา สมสุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

87. นางสาวศิวาพร สุขสิงห์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

88. นางสาวสลิลโรจน ์ วัฒน์บ ารุงสกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

89. นางสาวสุชาวด ี ขจรเดชะศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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90. นางสาวกุสุมาภรณ์ วงษ์ไทยเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ 

91. นางสาวชญานันท์ สอดสี คณะเภสัชศาสตร์ 

92. นางสาวนาฟีซะฮ์ เจ๊ะอาหลี คณะเภสัชศาสตร์ 

93. นางสาวปุณฑริกา ตั้งนิติกาล คณะเภสัชศาสตร์ 

94. นางสาวพลอยชมพู รอดเสงี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ 

95. นางสาววชิรญาภรณ์ อุสังหาร คณะเภสัชศาสตร์ 

96. นางสาวกานต์ธิดา อ้ายมา คณะรัฐศาสตร์ 

97. นางสาวชนิตา คะระนันท์ คณะรัฐศาสตร์ 

98. นางสาวชัญชกร วีรวัฒน ์ คณะรัฐศาสตร์ 

99. นางสาวชัญญานุช ส าเรียนรัมย์ คณะรัฐศาสตร์ 

100. นางสาวซอบารีย๊ะ มะแซกะมูนิง คณะรัฐศาสตร์ 

101. นางสาวนพวรรณ เสาร์ทองเจริญ คณะรัฐศาสตร์ 

102. นางสาวนรมน แจ้งกระจ่าง คณะรัฐศาสตร์ 

103. นางสาวบุษกร หาญเหี้ยม คณะรัฐศาสตร์ 

104. นางสาวประกายรัตน์ กาฬเนตร คณะรัฐศาสตร์ 

105. นางสาวปิยะธิดา เกิดสุข คณะรัฐศาสตร์ 

106. นางสาวฟาอีซะห์ กาแวง คณะรัฐศาสตร์ 

107. นางสาวมนัญชยา ธีระวัฒนา คณะรัฐศาสตร์ 

108. นางสาววัฒนพร จันทร์เพ็ญ คณะรัฐศาสตร์ 

109. นางสาวสรวีย ์ แสงเขียว คณะรัฐศาสตร์ 

110. นางสาวอธิชา สาวิชชโก คณะรัฐศาสตร์ 

111. นางสาวอาริสา เจริญบุตร คณะรัฐศาสตร์ 

112. นางสาวกนกกาญจน์ โคตรศรีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

113. นางสาวกนกวรรณ สมจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 

114. นางสาวกัญญาวีร์ ค ากองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

115. นางสาวกัลยรัตน์ ปวนกาศ คณะวิทยาศาสตร์ 

116. นางสาวกานติมา ขุนสมุทร คณะวิทยาศาสตร์ 

117. นางสาวกิตติมา พุทธวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

118. นางสาวกุลธิดา ไชยยา คณะวิทยาศาสตร์ 

119. นางสาวจรัสแสง สุขหลวง คณะวิทยาศาสตร์ 

120. นางสาวจันทร์เพ็ญ ซาวทองค า คณะวิทยาศาสตร์ 

121. นางสาวจิราภรณ์ มาศยากุล คณะวิทยาศาสตร์ 

122. นางสาวจุฑาทิพย์ อัตตกิจกุล คณะวิทยาศาสตร์ 



5 

 

123. นางสาวฉัตรทอง ค าภากุล คณะวิทยาศาสตร์ 

124. นางสาวฉัตรศิริ ท้วมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

125. นางสาวชฎามาศ สังฆนาค คณะวิทยาศาสตร์ 

126. นางสาวชนัฐฐา ม่วงมา คณะวิทยาศาสตร์ 

127. นางสาวชนิษา พูลการขาย คณะวิทยาศาสตร์ 

128. นางสาวชนิสรา กลิ่นเถื่อน คณะวิทยาศาสตร์ 

129. นางสาวชัชชลัยย์ พระไตรยะ คณะวิทยาศาสตร์ 

130. นางสาวญาณินท์ ชุมชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 

131. นางสาวญาณิศา เทพี คณะวิทยาศาสตร์ 

132. นางสาวฐิติพร เชื้อพลบ คณะวิทยาศาสตร์ 

133. นางสาวณัชชา ศุภมิตตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

134. นางสาวณัชฌา สีมาตรา คณะวิทยาศาสตร์ 

135. นางสาวณัฎฐณิชา ทองลือ คณะวิทยาศาสตร์ 

136. นางสาวณัฐทริกา กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์ 

137. นางสาวเณีย เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

138. นางสาวดุสิตา คชสาร คณะวิทยาศาสตร์ 

139. นางสาวธนพร โพธิ์นอก คณะวิทยาศาสตร์ 

140. นางสาวธนพร ศรีค าภา คณะวิทยาศาสตร์ 

141. นางสาวนพมาศ ปฐมพรวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

142. นางสาวนริศรา เพชรในหิน คณะวิทยาศาสตร์ 

143. นางสาวนฤมล อ่อนนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 

144. นางสาวนอีมะห์ เจ๊ะโก๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ 

145. นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

146. นางสาวนันท์นลัท อ้นไชยะ คณะวิทยาศาสตร์ 

147. นางสาวบุญฑริกา จันทร์ดิษฐ คณะวิทยาศาสตร์ 

148. นางสาวปณิตา อินทร์แสง คณะวิทยาศาสตร์ 

149. นางสาวปณีดา ธรรมนิตยางกูร คณะวิทยาศาสตร์ 

150. นางสาวปานชนก แสงสึก คณะวิทยาศาสตร์ 

272. นางสาวปาริชาติ ขุนศรี คณะวิทยาศาสตร์ 

151. นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ คณะวิทยาศาสตร์ 

152. นางสาวพลอยทิพย์ ยินดี คณะวิทยาศาสตร์ 

153. นางสาวพิชชาพร กสิกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 

154. นางสาวพิมพ์ชญา ธีระวรรณวัชร ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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155. นางสาวภัทรภรณ์ บุญวิธวาเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 

156. นางสาวมัณทนา สุสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ 

157. นางสาวเมทนี บุญทะระ คณะวิทยาศาสตร์ 

158. นางสาวรัตนาพร บุตรหนัน คณะวิทยาศาสตร์ 

159. นางสาวรูบีนา กามาล์ คณะวิทยาศาสตร์ 

160. นางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

161. นางสาววรรณกาญจน์ สวัสดิ์แป้น คณะวิทยาศาสตร์ 

162. นางสาววลัญชพัตร นวนนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 

163. นางสาวศศิกานต์ มหาสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

164. นางสาวศศิประภา ภูครองทุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ 

165. นางสาวศิริวรรณ จันที คณะวิทยาศาสตร์ 

166. นางสาวศุภากร อันผาสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

167. นางสาวสมิตา สารค า คณะวิทยาศาสตร์ 

168. นางสาวสุชาวด ี อ่ิมส าราญ คณะวิทยาศาสตร์ 

169. นางสาวสุธิน ี อ่อนอ่วม คณะวิทยาศาสตร์ 

170. นางสาวสุประวีณ์ จันทร์สว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 

171. นางสาวสุภาพร จารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

172. นางสาวสุรางคนา ค านวณทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

173. นางสาวสุรีพร แก้วหิน คณะวิทยาศาสตร์ 

174. นางสาวสุรีย์พร มีภู่ คณะวิทยาศาสตร์ 

175. นางสาวเสาวลักษณ์ อารยะวีรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

176. นางสาวอติพร พันธ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 

177. นางสาวอนุชิดา จารุจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 

178. นางสาวอรนุช บุญสมปอง คณะวิทยาศาสตร์ 

179. นางสาวไอรดา บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

180. นางสาวกมลพรรณ ประมูลมาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

181. นางสาวกฤตยาวดี ชินฝั่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

182. นางสาวกัญญาณัฐ ด ารงศักดิ์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

183. นางสาวชัชชญา แสงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

184. นางสาวธนภรณ์ ประวันจะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

185. นางสาวธิษณามดี ผิวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

186. นางสาวน้ าเพชร แสงอรุณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

187. นางสาวเบญจภรณ์ เที่ยงผดุง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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188. นางสาวปาณิสรา สุราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

189. นางสาวพรสวรรค์ กลางสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

190. นางสาวภัทรพร อยู่สบาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

191. นางสาววรรัตน์ ชื่นบาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

192. นางสาววราภรณ์ สุพิศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

193. นางสาวสุกัญญา ค ามา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

194. นางสาวสุพรรษา ด้วงสงกา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

195. นางสาวสุพัตรา ไทยน้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

196. นางสาวอังศุมาลี ทัศสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

197. นางสาวเกวลิน ชื่นแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

198. นางสาวณัฐศิริ รัตนโชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

199. นางสาวปฐมาวดี สุวรรณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

200. นางสาวพรรณภัค วิลัยวรรณ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

201. นางสาวศศิพร ใจกว้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

202. นางสาวนาตยา สุมาลย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

203. นางสาวนูรีฮัน มะเซง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

204. นางสาวปณิสรา เลิกสังเกตุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

205. นางสาวปิยะธิดา สิงหพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

206. นางสาวเมษา หิ้วพิมาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

207. นางสาวลลิตา ตึกชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

208. นางสาวศรัญญา ดาน้ าค า คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

209. นางสาวกัญญารัตน์ เจริญวรวัฒน ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

210. นางสาวกัลยรัตน์ ทองภู่ คณะเศรษฐศาสตร์ 

211. นางสาวจุฑามาศ เล่าสัม คณะเศรษฐศาสตร์ 

212. นางสาวนัฐกานต์ จินะวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

213. นางสาวน้ าฝน ศรีเป้า คณะเศรษฐศาสตร์ 

214. นางสาวปาริมา สิหิงค ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

215. นางสาวพิมพ์มาดา ไสยสุภีย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

216. นางสาวภารดา กุลเกษ คณะเศรษฐศาสตร์ 

217. นางสาวมัทกานต์ อินทฤกษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

218. นางสาววิลาสิน ี ตั้งวศินกุล คณะเศรษฐศาสตร์ 

219. นางสาวอภิสรา ลีละวิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

220. นางสาวอามานี หะมุ คณะเศรษฐศาสตร์ 
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221. นางสาวอุมาพร กองมณี คณะเศรษฐศาสตร์ 

222. นางสาวเจษฎาพร สุขเกษม คณะสหเวชศาสตร์ 

223. นางสาวชนม์นิภา บรรเริงเสนาะ คณะสหเวชศาสตร์ 

224. นางสาวซัรซีลา แวดาลอ คณะสหเวชศาสตร์ 

225. นางสาวณัฐกมล สิรวณิชย ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

226. นางสาวนภาลัย ปัทมโยธิน คณะสหเวชศาสตร์ 

227. นางสาวเบญญา ด้วงกลาง คณะสหเวชศาสตร์ 

228. นางสาวปภานัน น่วมทอง คณะสหเวชศาสตร์ 

229. นางสาวปิยพร ศรีลาภสิริ คณะสหเวชศาสตร์ 

230. นางสาวพัชรพลอย วันศิริสุข คณะสหเวชศาสตร์ 

231. นางสาวพิชญา พรมใจจอม คณะสหเวชศาสตร์ 

232. นางสาวพิชเญศ ขันภา คณะสหเวชศาสตร์ 

233. นางสาวพิมพ์ชมพู พุดทิม คณะสหเวชศาสตร์ 

234. นางสาวภัทราณิชษ์ มูลสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ 

235. นางสาวภานุชนาฏ หมื่นช านาญ คณะสหเวชศาสตร์ 

236. นางสาวมนัสวี เพ่ิมวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

237. นางสาวมัญชุภา เพ็ชรศรี คณะสหเวชศาสตร์ 

238. นางสาวรุ่งบุรพา สีกานิล คณะสหเวชศาสตร์ 

239. นางสาววนิดา กลิ่นเกษร คณะสหเวชศาสตร์ 

240. นางสาววรางคณา จุลกทัพพะ คณะสหเวชศาสตร์ 

241. นางสาวศุภิสรา รักษาบุญ คณะสหเวชศาสตร์ 

242. นางสาวสิริกร สุขศิริพัฒนพงศ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

243. นางสาวสุกัญญา สหาวัตร คณะสหเวชศาสตร์ 

244. นางสาวสุพัตตรา เหล่าชรา คณะสหเวชศาสตร์ 

245. นางสาวอภิญญา นาถธนกุล คณะสหเวชศาสตร์ 

246. นางสาวอลิสา ช่างปืน คณะสหเวชศาสตร์ 

247. นางสาวอังค์ริสา สถิตวรสวัสดิ ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

248. นางสาวกิตติกุล ขวักไขว่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

249. นางสาวจิดาภา บุญอุ้ม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

250. นางสาวชนิกานต์ ประเสริฐศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

251. นางสาวณัฏฐนิช นามนัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

252. นางสาวนริสรา ภู่มหภิญโญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

253. นางสาวปภาวรินท์ ฟูทรัพย์นิรันดร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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254. นางสาวปรารถนา วานิชรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

255. นางสาวอิศริยา ศรีบุตรตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

256. นางสาวจิรัชยา พลหาญ คณะอักษรศาสตร์ 

257. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองรักขาว คณะอักษรศาสตร์ 

258. นางสาวณัฏฐนิกา บุญเทียม คณะอักษรศาสตร์ 

259. นางสาวณัฏฐา เฉลิมพล คณะอักษรศาสตร์ 

260. นางสาวณัททชา พรหมอินทร์ คณะอักษรศาสตร์ 

261. นางสาวตุลย์ลยา เซียว คณะอักษรศาสตร์ 

262. นางสาวนภัสวัลย ์ ทองสุวรรณ์ คณะอักษรศาสตร์ 

263. นางสาวปัทมวรรณ ปานแก้ว คณะอักษรศาสตร์ 

264. นางสาวปาณิสรา ชาติละออง คณะอักษรศาสตร์ 

265. นางสาวพชรมน เพชรมาก คณะอักษรศาสตร์ 

266. นางสาวพัชรวลัย วงษ์รัตนะ คณะอักษรศาสตร์ 

267. นางสาววรพิชชา สงเคราะห์ คณะอักษรศาสตร์ 

268. นางสาววริยา หนูสิงห์ คณะอักษรศาสตร์ 

269. นางสาววลีรัตน ์ ลาภมูล คณะอักษรศาสตร์ 

270. นางสาวอารียา โฆษชุณห์นันท์ คณะอักษรศาสตร์ 

271. นางสาวอิสริญลดา ตัน คณะอักษรศาสตร์ 

273. นางสาวกรชนก ยอดภีระ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

274. นางสาวกัลยาณี มาสวัสดิ์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

275. นางสาวณัฐธิดา ทิพวงค์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

276. นางสาวธิมา ปิ่นแก้ว ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

277. นางสาวนภัสนันท์ กันทัพ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

278. นางสาวปิยวรรณ จักรแก้ว ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

279. นางสาวมณีรัตน์ สีมันตะ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

280. นางสาวยุพารัตน์ ค าพุฒ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

281. นางสาวเยาวเรศ วงศ์ลา ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

282. นางสาวรมิตา ม่วงเกตุ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

283. นางสาวรุ่งตะวัน ศรีงาม ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

284. นางสาวศศิกานต์ ใยแก้ว ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

285. นางสาวศุภธนัช ด าริมุ่งกิจ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

286. นางสาวสิรัชฌา เรืองรุ่ง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

287. นางสาวสุมาลินี ยานามะ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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288. นางสาวสุวิมล แก้วดามเรือน ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

289. นางสาวเสาวลักษณ์ แรกไธสง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

290. นางสาวอินทุกร แก้วโก่ย 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 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 5,500 บาท ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 
ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ 
จะประกาศให้ทราบต่อไป และให้น าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงในวัน
มอบตัวเข้าหอพัก 

การมอบตัวเข้าพัก นิสิตใหม่ตึกพุดซ้อนมอบตัวเข้าพัก ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 
08.30 – 11.00 น. ณ อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) 

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 
 

http://www.rcuchula.com/

