
 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตหญิง
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว             
จงึประกาศให้นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

1. นางสาวกะตังค์ จีระดิษฐ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

2. นางสาวณัฎฐธิดา ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 

3. นางสาวนุสรา เพ็ชรค า คณะวิทยาศาสตร์ 

4. นางสาววรัญญา โชติช่วง คณะวิทยาศาสตร์ 

5. นางสาวศุภาพิชญ์ อารีรอบ คณะสหเวชศาสตร์ 

6. นางสาวปัทมพร บุญขันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

อาคารหอพักนิสิต 13 ชั้น (ตึกพุดตาน) 

1. นางสาวนภัสวรรณ วงศ์จันทร์ คณะครุศาสตร์ 

2. นางสาวเนตรนภา สกุลแววแสง คณะครุศาสตร์ 

3. นางสาวปรียดา สีพั้ว คณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวรุจจิรา มนต์ธรรมชาติ คณะครุศาสตร์ 

5. นางสาวศิรประภา ด าเขียว คณะครุศาสตร์ 

6. นางสาวสุณีพร อินทรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 

7. นางสาวธนวรรณ อินจาด คณะจิตวิทยา 

8. นางสาวตรองกฎ เรืองเริงกุลฤทธิ์ คณะนิติศาสตร์ 

9. นางสาวพิชญ์สินี จ าชาติ คณะนิติศาสตร์ 

10. นางสาวมัณทญา กุแก้ว คณะนิติศาสตร์ 

11. นางสาวรสิตา ดานาคแก้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

12. นางสาวอรุชา สวัสดิมงคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

13. นางสาวไอรดา แสงดอกไม้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

14. นางสาวพิทยารัตน์ หาญค าภา คณะเภสัชศาสตร์ 
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15. นางสาวภควดี บูรณสถิตนนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 

16. นางสาวเพชรพลอย นูมหันต์ คณะรัฐศาสตร์ 

17. นางสาวจิณห์จุฑา ดาราศรีศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

18. นางสาวปฐมาวดี เทพสาร คณะวิทยาศาสตร์ 

19. นางสาวประภัสสร หลุบเลา คณะวิทยาศาสตร์ 

20. นางสาวปิณฑิรา โปรยกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 

21. นางสาวสุนิสา ศรีน้ าทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

22. นางสาวเครือมาศ คงเพชรศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

23. นางสาวณหทัย ผอบทิพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

24. นางสาวบุญรักษา สาแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 

25. นางสาวมิ่งสรรพ์ มิ่งปรีชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

26. นางสาวลินนรัตน์ เพ็ชรสิมาลัย คณะสหเวชศาสตร์ 

27. นางสาวสุกฤตา กิ่งเกตุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

28. นางสาวพนมพร ใจเอ้ือ คณะอักษรศาสตร์ 
 

อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) 

1. นางสาวกัณฐิกา หรรษา คณะครุศาสตร์ 

2. นางสาวจณิสตา เสียมกระโทก คณะครุศาสตร์ 

3. นางสาวญาณิศา สัตย์ตัง คณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวรัชดาภรณ์ แจ้งไพร คณะครุศาสตร์ 

5. นางสาววิชญา สุขเลิศตระกูล คณะครุศาสตร์ 

6. นางสาวปาลิตา ลี้ตี๋ คณะจิตวิทยา 

7. นางสาวสุทธิดา บานเย็น คณะทันตแพทยศาสตร์ 

8. นางสาวพิมพ์ตะวัน เบญจวิญญู คณะนิเทศศาสตร์ 

9. นางสาวณัฐฌมา ธราพร คณะรัฐศาสตร์ 

10. นางสาวธัญญาภรณ์ พิพัฒน์ศร ี คณะรัฐศาสตร์ 

11. นางสาวชนัฏตา โกละกะ คณะวิทยาศาสตร์ 

12. นางสาวชนิสรา วงค์เฟ่ืองท า คณะวิทยาศาสตร์ 

13. นางสาวธัญญรัตน์ รุ่งฐิติพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

14. นางสาวปัทมพร พุกบัวขาว คณะวิทยาศาสตร์ 

15. นางสาวพิชชาภา เสมาเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 

16. นางสาวภัทราภรณ์ เสาร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
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17. นางสาวเรวดี หมอหวัง คณะวิทยาศาสตร์ 

18. นางสาวศรัญญา ดาน้ าค า คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

19. นางสาวศิรนภา ชัยประภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

20. นางสาวภารดา กุลเกษ คณะเศรษฐศาสตร์ 

21. นางสาวธนภร ธนัญญาภัฏ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

22. นางสาวปิยธิดา เจริญวัฒนา คณะสหเวชศาสตร์ 

23. นางสาวนัชชา บุญเลิศ คณะอักษรศาสตร์ 
    

ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักและรายงานตัว โดยใช้ User name และ 

Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยันเลขประจ าตัวนิสิต และ
แนบไฟล์รูปถ่ายชนิด .jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ 
พ้ืนหลังของรูปเป็นสีขาว สีฟ้า หรือสีน้ าเงินเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
ของวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 
19 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ของหอพักนิสิต www.rcuchula.com    
ทั้งนี้  หากนิสิตได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้าพักในหอพัก
พวงชมพู (U–Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าพักเพียงที่เดียว
เท่านั้น หากส านักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์
ทั้งสองที่ โดยไม่ได้ท าการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักท้ังสองท่ี 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก การเลือกห้องพักส าหรับนิสิตตึกชวนชมและตึกพุดตาน การมอบตัวเข้าพัก
ในหอพัก การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักจะประกาศให้ทราบต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์0-2218-3656 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

      

ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ    ณ  วันที่  16  มิถุนายน  2563 

 
 
 
 

 
 

ชัยพร ภู่ประเสริฐ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcuchula.com/

