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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีท่ีผ#านการคัดเลือกเข&าพักในหอพักนิสิต 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ประจําภาคปลาย ป+การศึกษา 2563 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการดําเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิต
หญิงระดับปริญญาตรีท่ีประสงค จะเข�าพักในหอพักนิสิต ประจําภาคปลาย ป*การศึกษา 2563 เรียบร�อยแล�ว             
จึงประกาศให�นิสิตหญิงท่ีมีรายชื่อดังต4อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
 

    อาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน (ตึกชวนชม) 
 

1. นางสาวกนกพร ตรีพรหม คณะครุศาสตร  
2. นางสาวณัฐนลิน พร�อมสงฆ  คณะครุศาสตร  
3. นางสาวมนัสนันท  วรามิตร คณะครุศาสตร  
4. นางสาวรุจิรา ชนะชัย คณะครุศาสตร  
5. นางสาวสัตตบงกช รุจิระยรรยง คณะครุศาสตร  
6. นางสาวอุบลวรรณ ยิ่งยง คณะครุศาสตร  
7. นางสาวธลัฏฐ  เตชะกัมพลสารกิจ คณะนิติศาสตร  
8. นางสาวป?ลันชล ี แซ4ฟุง คณะนิติศาสตร  
9. นางสาวณฤทัย ปาโกวงค  คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี 

10. นางสาวณัฐนรี สมประสงค  คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี 
11. นางสาวสุมณฑา ขันติพันธุ  คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี 
12. นางสาวพรนภัส แสนสุข คณะเภสัชศาสตร  
13. นางสาวเพ็ญพิมล ตันติรุ4งกิจ คณะเภสัชศาสตร  
14. นางสาวรุสนีนาห  เสนาควิรานนท  คณะรัฐศาสตร  
15. นางสาวสิริกัญญา  อุดหมอ คณะรัฐศาสตร  
16. นางสาวสุวรรณประภา เวียงนนท  คณะรัฐศาสตร  
17. นางสาวกัญญพัชร หิรัญพงษ  คณะวิทยาศาสตร  
18. นางสาวฐณิญา ศรีประยูรณกูล คณะวิทยาศาสตร  
19. นางสาวธนาภรณ  เชื้อเกษม คณะวิทยาศาสตร  
20. นางสาวธีมาวดี วิยาภรณ  คณะวิทยาศาสตร  
21. นางสาวนิติกุล เทียนกระจ4าง คณะวิทยาศาสตร  
22. นางสาวปIชกาณันห  แจ�งสุข คณะวิทยาศาสตร  
23. นางสาวอมรรัตน  แก�วแสง คณะวิทยาศาสตร  
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24. นางสาวธนิกานต  เกตุวงศ  คณะวิทยาศาสตร การกีฬา 
25. นางสาวกฤตพร เดชานีรนาท คณะวิศวกรรมศาสตร  
26. นางสาวเพียงชีวา จันทวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร  
27. นางสาวชัญญพัชร  เลืองนรเสตถ  คณะศิลปกรรมศาสตร  
28. นางสาวกานต ธีรา ตวงสินทวีกุล คณะสถาปIตยกรรมศาสตร  
29. นางสาวญาณิศา หอมจันทร กล่ํา คณะสถาปIตยกรรมศาสตร  
30. นางสาวบุษบา ร�อยมาลี คณะสถาปIตยกรรมศาสตร  
31. นางสาวคณิตา อินทร คณะสหเวชศาสตร  
32. นางสาวชลธิดา ทองดี คณะสหเวชศาสตร  
33. นางสาวธัญชนก ต้ังวัฒนะตระกูล คณะสหเวชศาสตร  
34. นางสาวศุภศิริ มีมุ4งธรรม คณะสหเวชศาสตร  
35. นางสาวอรไพลิน เสรีรักษ  คณะสหเวชศาสตร  
36. นางสาวฐิตารีย  นิลรัตน  คณะอักษรศาสตร  
37. นางสาวกัญญารัตน  จันทร มณีเลิศ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
38. นางสาวทิพวรรณ ธุวะชาวสวน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
39. นางสาวอานาปานุส วงศ กระพันธ  สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

    อาคารหอพักนิสิตหญิง 13 ช้ัน (ตึกพุดตาน) 
                

1. นางสาวรวิสรา ภิญโญวัฒนาพร คณะครุศาสตร  
2. นางสาวกมลนิตย  พรหมประภากร คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี 
3. นางสาวอนัญญา ต4อกระโทก คณะเภสัชศาสตร  
4. นางสาวกัลยรัตน  ช4างสลัก คณะวิทยาศาสตร  
5. นางสาวธีรดา สมโภชน  คณะวิทยาศาสตร  
6. นางสาวธีระนาฎ จันทรมณี คณะวิทยาศาสตร  
7. นางสาวสายธาร เพชรสงค  คณะวิทยาศาสตร  
8. นางสาวแพรวพรรณ สังข แก�ว คณะวิศวกรรมศาสตร  
9. นางสาวณหทัย ผอบทิพย  คณะเศรษฐศาสตร  

10. นางสาวณัฐณิชา เปลื้องนาผล คณะสหเวชศาสตร  
11. นางสาวณิชชารีย  วงศ พรพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร  
12. นางสาวปพิชญา อรรถพรพิทักษ  คณะสัตวแพทยศาสตร  
13. นางสาวศุภิสรา ชนะสิทธิ์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
14. นางสาวอรทัย มีมงคล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
15. นางสาวอังศ วรา วงศ ศิริศักด์ิ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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  อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ช้ัน (ตึกพุดซ&อน) 
  

1. นางสาวกรวรรณ ป?Nนชัยศิริ คณะครุศาสตร  
2. นางสาวประชุมพร สุขสนิท คณะครุศาสตร  
3. นางสาวศรัณย พัทธ  ถิรเมธาวงษ  คณะนิติศาสตร  
4. นางสาวมณีรินทร  พงศ ศิริวรรณ คณะนิเทศศาสตร  
5. นางสาวแวววรรณ สวัสดิวิชัย คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี 
6. นางสาวหัตถยา ทองคํา คณะเภสัชศาสตร  
7. นางสาวธัญญรัตน  รักกลาง คณะวิทยาศาสตร  
8. นางสาวมิตรสินี มาลีรัตน  คณะวิทยาศาสตร การกีฬา 
9. นางสาวชนากานต  อุ4นวรรณธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร  

10. นางสาวมัญชุสา ครองยุติ คณะเศรษฐศาสตร  
11. นางสาวพันธกานต  คํารัง คณะสหเวชศาสตร  
12. นางสาวป?ยธิดา ศรีรักษ  คณะอักษรศาสตร  
13. นางสาวกนกภรณ  วงษ สง4า สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
14. นางสาวกมลชนก บุญภา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
15. นางสาวกรกช อุ4นเจี้ยง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
16. นางสาวกัญญาภัค เข็มทอง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
17. นางสาวกิติญา จิตอารี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
18. นางสาวจิรชยา สมจิตร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
19. นางสาวจิรัญญา สังข โพธิ์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
20. นางสาวจุฑามาศ ปIนดี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
21. นางสาวเจนจิรา กันทาเปOง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
22. นางสาวณัฐธิชา สมตา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
23. นางสาวณัฐริกา ดัดถุยาวัตร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
24. นางสาวณัฐสุดา ราชสะอาด สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
25. นางสาวณิธิพร บัวอํ่า สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
26. นางสาวถิรดา ซ่ือสัตย  สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
27. นางสาวธัญลักษณ  แสนอุบล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
28. นางสาวนริศรา สุภาพันธ  สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
29. นางสาวพัชราภา เพ็งหนู สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
30. นางสาวภัชราภา เฟPNองฟู สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
31. นางสาวมธุรดา ภู4ตระกูลพัฒนา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
32. นางสาวมริศรา สรรพสอน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
33. นางสาวลดาวัลย  บัวมาศ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
34. นางสาววรดา โตจําเริญ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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35. นางสาววรรณลิกา เอ่ียมน�อย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
36. นางสาววิจชน ี วุฒฑี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
37. นางสาวศิริวรรณ เรืองหิรัญวนิช สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
38. นางสาวสราลิตา ณุวงษ ศรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
39. นางสาวสิริรัตน  ตามวัน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
40. นางสาวสุกัญญา มหากาฬ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
41. นางสาวสุตาภัทร นันทศรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
42. นางสาวสุนิตา ทองประเสริฐ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
43. นางสาวสุพัตรา ทรัพย ประภา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
44. นางสาวแสนแก�ว วงศ สุบิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
45. นางสาวอรพรรณ แสงจันทร  สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
46. นางสาวอรวรา กรดแก�ว สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

          ให&นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล#าว ปฏิบัติดังนี้ 
 

การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ให�นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข�าพักและรายงานตัว โดยใช� User name และ 
Password ท่ีใช�กรอกใบสมัคร Log in เข�าไปยืนยันเลขประจําตัวนิสิต และ
แนบไฟล รูปถ4ายชนิด .jpg ขนาดไม4เกิน 500 KB แต4งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ 
พ้ืนหลังของรูปเปOนสีขาว สีฟdา หรือสีน้ําเงินเท4านั้น ตั้งแต#เวลา 09.00 น. 
ของวันจันทร�ท่ี 7 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันพุธท่ี 9 
ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต�ของหอพักนิสิต www.rcuchula.com     

การเลือกห&องพัก  ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดห�องพักให�ตามความเหมาะสม 
วันมอบตัวเข&าพักในหอพักนิสิต วันจันทร�ท่ี 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ สํานักงาน

หอพักนิสิต ตึกพุดซ�อน ชั้น 2 (ในกรณีท่ีนิสิตไม4สามารถมามอบตัวเข�าพัก
ตามกําหนดได� ให�ติดต4อสํานักงานหอพักนิสิตเปOนรายบุคคลไป) 

การชําระค#าธรรมเนียมหอพัก 1. นิสิตตึกชวนชม จะต�องชําระค4าธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 
2564 จํานวน 3,500 บาท และค4าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 
5,000 บาท รวมท้ังสิ้น 8,500 บาท ในวันศุกร ท่ี 8 มกราคม 2564 
2. นิสิตตึกพุดตาน จะต�องชําระค4าธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 
2564จํานวน 1,800 บาท และค4าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 
5,000 บาท รวมท้ังสิ้น 6,800 บาท ในวันศุกร ท่ี 8 มกราคม 2564 
3. นิสิตตึกพุดซ&อน จะต�องชําระค4าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษา
ปลาย ป*การศึกษา 2563 จํานวน 5,500 บาท ในวันศุกร ท่ี 22 มกราคม 
2564 
โดยข้ันตอนและรายละเอียดต4างๆ จะประกาศให�ทราบในวันมอบตัวเข�าพัก 
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม#หอพัก นิสิตใหม4หอพักทุกคนต�องเข�ารับการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน  วัน เวลา 

และรายละเอียดต4างๆ จะประกาศให�ทราบต4อไป 
  สอบถามข&อมูลเพ่ิมเติมได&ท่ี หมายเลขโทรศัพท  0-2218-3656 ในวันและเวลาราชการเท4านั้น 

     ท้ังนี้ หากนิสิตไม#ดําเนินการในข&อใดข&อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข&าพักในหอพักนิสิต 
 

ประกาศ    ณ  วันท่ี   4  ธันวาคม  2563 
  

ชัยพร ภู4ประเสริฐ 
(ผู�ช4วยศาสตราจารย  ดร.ชัยพร  ภู4ประเสริฐ) 

  รองอธิการบดี 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


