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ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 
ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตเรียบร้อยแล้ว         
จึงประกาศให้นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักดังนี้ 
 

    อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) 

1. นางสาวกรรณิการ์ สุขใส คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวกัญญาณัฐ ทุ่งจันทร์ คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวกัญญารัตน์ จิตรานนท์ คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวกัญญารัตน์ มีภูค า คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวกัณญ์วรา ยวนเกิด คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวกิรณา ประสานสอน คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวใกล้รุ่ง อุ่นวิเศษ คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวจรินทรา พงษนิน คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวจิราพร พลก าลัง คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวจุฑารัตน์ แก่นส าโรง คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวชุติกาญจน์ มะลิย้อย คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวชูฮาดา รักราชเดช คณะครุศาสตร์ 
13. นางสาวฐิติรัตน์ มียันต์ คณะครุศาสตร์ 
14. นางสาวณัฐชยา พงษ์ประวัติ คณะครุศาสตร์ 
15. นางสาวทตพร เข็มทอง คณะครุศาสตร์ 
16. นางสาวทัศนีย์ สีสุข คณะครุศาสตร์ 
17. นางสาวธนาพร กันภัย คณะครุศาสตร์ 
18. นางสาวธัญชนก พิเนตรบูรณะ คณะครุศาสตร์ 
19. นางสาวธัญญารัตน์ รังศรีคาร คณะครุศาสตร์ 
20. นางสาวธันยธรณ์ พลราชม คณะครุศาสตร์ 
21. นางสาวธิดารัตน์ โชติกาล คณะครุศาสตร์ 
22. นางสาวนวรัตน์ สุคนธ์เขต คณะครุศาสตร์ 
23. นางสาวนิมาฌา โมรา คณะครุศาสตร์ 
24. นางสาวนิลเนตร มนจิตร์โท คณะครุศาสตร์ 
25. นางสาวบุญรักษา ช่วยรอด คณะครุศาสตร์ 
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26. นางสาวบุณยาภรณ์ อสิพงษ์ คณะครุศาสตร์ 
27. นางสาวปรวรรณ์ ใจแสน คณะครุศาสตร์ 
28. นางสาวปันนา ค าวิเศษ คณะครุศาสตร์ 
29. นางสาวปานเลขา ทองปาน คณะครุศาสตร์ 
30. นางสาวปารีณา ศรีลากุล คณะครุศาสตร์ 
31. นางสาวพิมพ์รพี พันธ์อร่าม คณะครุศาสตร์ 
32. นางสาวมุจิรา แดงเพชร์ คณะครุศาสตร์ 
33. นางสาวเมธินี ศรีทอง คณะครุศาสตร์ 
34. นางสาวรวิภา อินทร์สุวรรณ คณะครุศาสตร์ 
35. นางสาวรัฐนารินทร์ กุลภัทรพรจิรา คณะครุศาสตร์ 
36. นางสาวศิรภัสร เติมกล้า คณะครุศาสตร์ 
37. นางสาวศุภานัน บัวขาว คณะครุศาสตร์ 
38. นางสาวสิตานัน แก้วใจดี คณะครุศาสตร์ 
39. นางสาวสุกัญญา กุศล คณะครุศาสตร์ 
40. นางสาวสุกัลยา จันทะชารี คณะครุศาสตร์ 
41. นางสาวแสงอรุณ แก้วทอง คณะครุศาสตร์ 
42. นางสาวอนงค์อร ฤทธีรังสรรค์ คณะครุศาสตร์ 
43. นางสาวอังควิภา แก้วทอง คณะครุศาสตร์ 
44. นางสาวกณิศา รัมพณีนิล คณะจิตวิทยา 
45. นางสาวชุลีพร อินจีน คณะจิตวิทยา 
46. นางสาวณัฐธิดา เขียวสมบัต ิ คณะจิตวิทยา 
47. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วเกตุ คณะจิตวิทยา 
48. นางสาววริศรา คุรุศาสตรา คณะจิตวิทยา 
49. นางสาวอัยรินทร์ วุฒิสาธิยานนท์ คณะจิตวิทยา 
50. นางสาวอัศกียา บินหรีม คณะจิตวิทยา 
51. นางสาวกนกพร ศรีเมือง คณะทันตแพทยศาสตร์ 
52. นางสาวอันนา ยามะณี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
53. นางสาวกนกนาฎ แสนหาญ คณะนิติศาสตร์ 
54. นางสาวกุลธิดา ผลสุก คณะนิติศาสตร์ 
55. นางสาวชนิกานต์ ต่อโชติ คณะนิติศาสตร์ 
56. นางสาวญาณิศา ยุวนะวณิช คณะนิติศาสตร์ 
57. นางสาวธมลวรรณ ขาวเงินยวง คณะนิติศาสตร์ 
58. นางสาวธัญนาฏ เหล่าเปีย คณะนิติศาสตร์ 
59. นางสาวนพพิชญ์ งามวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 
60. นางสาวปวริศา มูลตรีภักด ี คณะนิติศาสตร์ 
61. นางสาวเปมิกา อัศวเลิศสกุล คณะนิติศาสตร์ 
62. นางสาวพิมพ์มาดา นาคบัว คณะนิติศาสตร์ 
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63. นางสาวแพรวา เจนการ คณะนิติศาสตร์ 
64. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศิริคุณ คณะนิติศาสตร์ 
65. นางสาวรัชนิกา ทองเผือก คณะนิติศาสตร์ 
66. นางสาววิมนต์รัตน์ พืชสิงห์ คณะนิติศาสตร์ 
67. นางสาวศุภรดา บุรมย์ศรี คณะนิติศาสตร์ 
68. นางสาวจิราภรณ์ ลิลา คณะนิเทศศาสตร์ 
69. นางสาวชลธีชา พุฒโต คณะนิเทศศาสตร์ 
70. นางสาวญาณัจฉรา วัฒนะโสภาคย์ คณะนิเทศศาสตร์ 
71. นางสาวปวริศา หวังกิจไพบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ 
72. นางสาวรวิพร จิตภักดีบุญรอด คณะนิเทศศาสตร์ 
73. นางสาวรสชริญ จิตรหลัง คณะนิเทศศาสตร์ 
74. นางสาวศิโรรัตน์ แก้วสมบัติ คณะนิเทศศาสตร์ 
75. นางสาวอรปรียา จันทร์แดง คณะนิเทศศาสตร์ 
76. นางสาวอาภัสสร ประสงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์ 
77. นางสาวโฮ-อิง ชิน คณะนิเทศศาสตร์ 
78. นางสาวกนกทิพย์ ขันทะสีมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
79. นางสาวธัญรดา วงค์ชัยชนะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
80. นางสาวปุณยนุช ศักดิ์ภูเขียว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
81. นางสาวพัทธนันท์ เฮงจิตตระกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
82. นางสาวพิชชาพร กสิกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
83. นางสาวภรภัทร ประภากร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
84. นางสาวภัทรศรี ขันนาค คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
85. นางสาววชิรญาณ์ กันยะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
86. นางสาววรัทยา เส็มเส็น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
87. นางสาววิจิตรา จิตชยานนท์กุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
88. นางสาวสิรินธร มิรินทะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
89. นางสาวกฤติกา โลกิยะปัญญา คณะเภสัชศาสตร์ 
90. นางสาวฐิตารีย์ ดวงจรัส คณะเภสัชศาสตร์ 
91. นางสาวณัฐชานันท์ รถทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
92. นางสาวณัฐธิดา วงษ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
93. นางสาวธนภรณ์ เชาว์มงคลชัยยา คณะเภสัชศาสตร์ 
94. นางสาวธัญจิรา ศรีวิสุทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
95. นางสาวเบญญพร ทิวะกะลิน คณะเภสัชศาสตร์ 
96. นางสาวพิมพ์ลภัส เหมเวช คณะเภสัชศาสตร์ 
97. นางสาวแพรพลอย สุจริตธรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
98. นางสาวรุ่งศิริ ช่วยทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
99. นางสาววศินี จันทร์เจริญ คณะเภสัชศาสตร์ 



4 

 

100. นางสาวเขมจารีย์ อินสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์ 
101. นางสาวจันทร์จิรา มูลสงวน คณะรัฐศาสตร์ 
102. นางสาวฉัตรชนก โฆษิตคณาทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์ 
103. นางสาวณัฐนิชา จามจุรี คณะรัฐศาสตร์ 
104. นางสาวณัฐวรา กาลบุตร คณะรัฐศาสตร์ 
105. นางสาวณัฐวลัญช ์ สุทธสิงห์ คณะรัฐศาสตร์ 
106. นางสาวนนทิดา เภาปิดตา คณะรัฐศาสตร์ 
107. นางสาวปุณญาภรณ์ เจริญกุล คณะรัฐศาสตร์ 
108. นางสาวเปรมจิต ค าแหง คณะรัฐศาสตร์ 
109. นางสาวพิชชาพร ชุมทอง คณะรัฐศาสตร์ 
110. นางสาวภัทรดา หวังอีน คณะรัฐศาสตร์ 
111. นางสาวภูริศา หมั่นค้า คณะรัฐศาสตร์ 
112. นางสาวเยาวลักษณ์ คชเวช คณะรัฐศาสตร์ 
113. นางสาวลัคนา อู๋สูงเนิน คณะรัฐศาสตร์ 
114. นางสาววริศรา ครุฑอยู่ คณะรัฐศาสตร์ 
115. นางสาววลัยภรณ ์ หายโศก คณะรัฐศาสตร์ 
116. นางสาววิภาภรณ ์ บรรเทา คณะรัฐศาสตร์ 
117. นางสาวศิริวรรณ วรรณศิริ คณะรัฐศาสตร์ 
118. นางสาวสิริกันยา ศรีพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ 
119. นางสาวอชิรญา บาลทะจักร์ คณะรัฐศาสตร์ 
120. นางสาวอธิชา มีนรินทร์ คณะรัฐศาสตร์ 
121. นางสาวกนกวรรณ บรรลือพืช คณะวิทยาศาสตร์ 
122. นางสาวกมลนัทธ์ คริสตินา จตุรโกมล คณะวิทยาศาสตร์ 
123. นางสาวกัญญานัฐ ไข่รักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
124. นางสาวกัญธิมา ทีฆะสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
125. นางสาวกันยารัตน์ แป๊ะวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 
126. นางสาวกัลญาภรณ์ เทพพูลผล คณะวิทยาศาสตร์ 
127. นางสาวกานต์มณี พรวญหาญ คณะวิทยาศาสตร์ 
128. นางสาวจาฏุพัจน์ หมวดเมือง คณะวิทยาศาสตร์ 
129. นางสาวจุฬาลักษณ์ โฮกอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ 
130. นางสาวชมพูนุช สาลี คณะวิทยาศาสตร์ 
131. นางสาวชลธิชา ชัยนาม คณะวิทยาศาสตร์ 
132. นางสาวชาลิสา ชัยจันดี คณะวิทยาศาสตร์ 
133. นางสาวชิษณุชา แซ่ลิ้ม คณะวิทยาศาสตร์ 
134. นางสาวซุวารี่ แก้วสล า คณะวิทยาศาสตร์ 
135. นางสาวญดาพร จิตรซื่อ คณะวิทยาศาสตร์ 
136. นางสาวฐิติมา ประภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ 
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137. นางสาวณัฏฐณิชา ธารรักประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
138. นางสาวณัฏฐนิช ปานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
139. นางสาวณัฐณิชา จันทรวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
140. นางสาวณัฐพิมล พัฒนพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
141. นางสาวณาสุมิ อาเบะ คณะวิทยาศาสตร์ 
142. นางสาวณิชาภัทร ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 
143. นางสาวตุลยมณี วิจิตรนภากุล คณะวิทยาศาสตร์ 
144. นางสาวนวรัตน์ อุดมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
145. นางสาวนัซรียา มะมนัง คณะวิทยาศาสตร์ 
146. นางสาวนีลพร ไกรพล คณะวิทยาศาสตร์ 
147. นางสาวนูรฟาติน อีซอ คณะวิทยาศาสตร์ 
148. นางสาวปภาว ี เผือกมี คณะวิทยาศาสตร์ 
149. นางสาวปริณาห์ ศิลปชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
150. นางสาวปวีณ์ธิดา อยู่สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ 
151. นางสาวปวีณา จิตอารี คณะวิทยาศาสตร์ 
152. นางสาวปัณฑารีย์ สุริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 
153. นางสาวปาริฉัตร น้อยจริง คณะวิทยาศาสตร์ 
154. นางสาวเปมิกา ทิณพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
155. นางสาวเปรมยุดา สุทธิมุสิก คณะวิทยาศาสตร์ 
156. นางสาวเปรมยุดา ปัญญาบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 
157. นางสาวพรพิมล เสริมสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
158. นางสาวพิชญ์สินี วันมณีศรีบงกช คณะวิทยาศาสตร์ 
159. นางสาวพิยดา ยาวยืน คณะวิทยาศาสตร์ 
160. นางสาวเพ็ญพิชชา วรรณเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
161. นางสาวแพรพิไล ศิริสุนทรกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
162. นางสาวภัทรวดี สุทธิเกิด คณะวิทยาศาสตร์ 
163. นางสาวภัสราภรณ์ ค าศรีพล คณะวิทยาศาสตร์ 
164. นางสาวภูริดา ศรีนวลพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 
165. นางสาวมาริษา ทองจีน คณะวิทยาศาสตร์ 
166. นางสาวรดา ทองสืบแสง คณะวิทยาศาสตร์ 
167. นางสาวรดาพร แซ่พู่ คณะวิทยาศาสตร์ 
168. นางสาวรัชนีกร วิชัยดิษฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
169. นางสาววชิรญาน์ สิมหล้า คณะวิทยาศาสตร์ 
170. นางสาววรัญญา พรมพิลา คณะวิทยาศาสตร์ 
171. นางสาววรารัตน์ สังฆะมณี คณะวิทยาศาสตร์ 
172. นางสาววาสินี เพ็ญโฉม คณะวิทยาศาสตร์ 
173. นางสาววิชญาพร ภูมิโคกรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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174. นางสาวศศิภา สมเจตริน คณะวิทยาศาสตร์ 
175. นางสาวสิรินพร พุ่มทับทิม คณะวิทยาศาสตร์ 
176. นางสาวสิริพร อภิพัฒนาชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
177. นางสาวสุขรดา กลั่นภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
178. นางสาวสุรวิวรรณ ดีทุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
179. นางสาวเสาวภาคย์ เดชบุญญาภิชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
180. นางสาวอติญามญชุ์ เภสัชชา คณะวิทยาศาสตร์ 
181. นางสาวอภิญญา ดอกพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 
182. นางสาวอรญา พรพิรุณโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
183. นางสาวอารยา ชาติกังวาลสนธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
184. นางสาวอาริยา ทิพพิลา คณะวิทยาศาสตร์ 
185. นางสาวอิลฮาม ดาตู คณะวิทยาศาสตร์ 
186. นางสาวอุษณี แสงเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์ 
187. นางสาวปวีณนุช จีนอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
188. นางสาวภัทราภรณ์ รอดรัสมี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
189. นางสาวยุวธิดา คณะนา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
190. นางสาววรรษชล คงเพ็ชรศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
191. นางสาวหัทญา เกื้อกูล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
192. นางสาวอนุสรา พรหมจักร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
193. นางสาวอักษรภัค จันทร์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
194. นางสาวชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
195. นางสาวถิรพร ฟักนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
196. นางสาวธนิสรา แก้วจันทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
197. นางสาวนุชจรินทร์ ป้องโต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
198. นางสาวบุณยาพร ชัยชนะวีระกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
199. นางสาวแพรวา ธีรวนบด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
200. นางสาวศศิมาล์ หมื่นช านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
201. นางสาวปนัดชนา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
202. นางสาวพลอยไพลิน ขาวพิมล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
203. นางสาวพิมยาดา วงค์ค าราช คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
204. นางสาวกรภัทร์ ทุมชะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
205. นางสาวจิตรจิรา ปุญญานันตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
206. นางสาวจิราวรรณ สีเหลือง คณะเศรษฐศาสตร์ 
207. นางสาวชยุดา ยารัมย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
208. นางสาวณิชากร หลวงแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 
209. นางสาวธิติมา โลหิตชาต ิ คณะเศรษฐศาสตร์ 
210. นางสาวบุญยะรัตน์ สมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
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211. นางสาวพรทิพย์ คงเกษม คณะเศรษฐศาสตร์ 
212. นางสาวอัสฟาเดีย โต๊ะแวอาลี คณะเศรษฐศาสตร์ 
213. นางสาวอีลฮัม ลาเต๊ะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
214. นางสาวฮานีฟะห์ สาลามะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
215. นางสาวกิตติมา ทองฟัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
216. นางสาวฐาณิดา กุลสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
217. นางสาวนฤมล หาญณรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
218. นางสาวปนิสา ศุภประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
219. นางสาวกมลชนก ธรรมนพ คณะสหเวชศาสตร์ 
220. นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
221. นางสาวกรวรรณ ไก่แก้ว คณะสหเวชศาสตร์ 
222. นางสาวกัญญาณัฐ แก้วก าเหนิด คณะสหเวชศาสตร์ 
223. นางสาวจริญญา เพ็งสว่าง คณะสหเวชศาสตร์ 
224. นางสาวชนิดาภา จิณะไชย คณะสหเวชศาสตร์ 
225. นางสาวฐิติญาภรณ์ สอนศรี คณะสหเวชศาสตร์ 
226. นางสาวณสุดา กุลสุวรรณ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
227. นางสาวณัฎฐธิดา วรนุช คณะสหเวชศาสตร์ 
228. นางสาวณัฐณิชา หน่ายเบิกไพร คณะสหเวชศาสตร์ 
229. นางสาวณัฐธิดา วิทยะโอชะ คณะสหเวชศาสตร์ 
230. นางสาวณัฐพร ภาระเวช คณะสหเวชศาสตร์ 
231. นางสาวณิชารัศม์ พุ่มภัทรชาติ คณะสหเวชศาสตร์ 
232. นางสาวธรรมรัต วงศ์สุวรรณ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
233. นางสาวธัญญรัตน์ รื่นเริง คณะสหเวชศาสตร์ 
234. นางสาวเนตรนภา แสงเนตร คณะสหเวชศาสตร์ 
235. นางสาวบุษกร ไชยตะวงค์ คณะสหเวชศาสตร์ 
236. นางสาวปาณิสรา บุญมี คณะสหเวชศาสตร์ 
237. นางสาวพรไพลิน ประยูรพงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
238. นางสาวพรรษกร ขุนสังวาลย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
239. นางสาวภัทรภร เทพธรรม คณะสหเวชศาสตร์ 
240. นางสาวภาพิมล สามสี คณะสหเวชศาสตร์ 
241. นางสาวมัทนา ปรีรัตน์ คณะสหเวชศาสตร์ 
242. นางสาวศรัญญา วงกาศรี คณะสหเวชศาสตร์ 
243. นางสาวศศิศรา อรินทร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
244. นางสาวสิริกานต์ อินสืบ คณะสหเวชศาสตร์ 
245. นางสาวสุพัตรา จั่นเพ็ชร คณะสหเวชศาสตร์ 
246. นางสาวสุวภัทร ราชประสงค์ คณะสหเวชศาสตร์ 
247. นางสาวอธิชา พงศ์พลูทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
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248. นางสาวอรนลิน สุนะโท คณะสหเวชศาสตร์ 
249. นางสาวกนกวรรณ อินทร์ตอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
250. นางสาวกฤตนารี ธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
251. นางสาวกัญญภัส ปราศจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
252. นางสาวเกวลิน ศาสตราวาหะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
253. นางสาวจิดาภา จันทะค าแสง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
254. นางสาวณัฐณิชา กาญจนไพโรจน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
255. นางสาวธัญชนก เอกพิมพ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
256. นางสาวนริศรา มีสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
257. นางสาวยวิษฐา วังตาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
258. นางสาวรังสินี สายบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
259. นางสาวขวัญข้าว หวังสม คณะอักษรศาสตร์ 
260. นางสาวนันทิชา พิมพ์ซา คณะอักษรศาสตร์ 
261. นางสาวนันทิชา พุทธา คณะอักษรศาสตร์ 
262. นางสาวนิชาพา อินสมพันธ์ คณะอักษรศาสตร์ 
263. นางสาวนูรีฮะห์ เง๊าะ คณะอักษรศาสตร์ 
264. นางสาวปุณณิศา พัดเพ็ง คณะอักษรศาสตร์ 
265. นางสาวพรวิตา บุญสูง คณะอักษรศาสตร์ 
266. นางสาวพิมพ์นิภา บ ารุงศรี คณะอักษรศาสตร์ 
267. นางสาวแพรวา ทิพวัลย์ คณะอักษรศาสตร์ 
268. นางสาวภิชญาภรณ์ เจริญพร คณะอักษรศาสตร์ 
269. นางสาวมิลลา ชูก าเหนิด คณะอักษรศาสตร์ 
270. นางสาววิภาดา ศรีนุตตระกูล คณะอักษรศาสตร์ 
271. นางสาวสุประวีภ์ เป็นกล คณะอักษรศาสตร์ 
272. นางสาวอติญา ศรีโคตร คณะอักษรศาสตร์ 
273. นางสาวอัญชิสา โซเมยะ คณะอักษรศาสตร์ 
274. นางสาวกัลยาพร ค าเวียง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
275. นางสาวชญานิศ บมพรมราช ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
276. นางสาวชุติมณฑน์ เปรมศิริ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
277. นางสาวนิพิชชญา เคน้ าอ่าง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
278. นางสาวปิยมน อวัสดารักษ์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
279. นางสาวพิชามญชุ์ เผือกยอด ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
280. นางสาวภฤศพร ไกรถาวร ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
281. นางสาวรัชฎาภรณ ์ สุขวิริยะด ารงค์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
282. นางสาวศิริมน พันธุ์พิริยะ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
283. นางสาวศิริวรรณ จินตะบุตร ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
284. นางสาวสุปรีญา เครือดี ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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285. นางสาวสุมิตรา งามข า ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
286. นางสาวอณัญญา ปราบณรงค์ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

    
อาคารหอพักนิสิตหญิง 13 ชั้น (ตึกพุดตาน) 

1. นางสาวกมลวรรณ โอชารส คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวกรพิชชา หนูเรือง คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวกัญญพัชร พลหลา คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวกุลหญิง หอมบุบผา คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวขจีพรรณ สุขสบาย คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวเขมจิรา พ่ึงแดง คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวงามสิรี พงษ์ศรีกูร คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขผล คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวชลิดา ศรีสูงเนิน คณะครุศาสตร์ 
10. นางสาวชุติมา ค าแหงค า คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวฐิตาภรณ์ นิยม คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวฐิตารีย์ ศุภภักด ี คณะครุศาสตร์ 
13. นางสาวฐิติมา แก้วขอมดี คณะครุศาสตร์ 
14. นางสาวธัญวรัตม์ จอมค าสิงห์ คณะครุศาสตร์ 
15. นางสาวธัญสุดา จิตรบุญ คณะครุศาสตร์ 
16. นางสาวนภัสวรรณ บุญเมือง คณะครุศาสตร์ 
17. นางสาวพรพิชา ยาเสร็จ คณะครุศาสตร์ 
18. นางสาวพัชรนันท์ แซ่ฉั่ว คณะครุศาสตร์ 
19. นางสาวพัชรา คงเจริญ คณะครุศาสตร์ 
20. นางสาวเพชรรัตน์ โม่ทอง คณะครุศาสตร์ 
21. นางสาวภูษณิศา บุญสร้าง คณะครุศาสตร์ 
22. นางสาวเมธ์วดี จันทร์สัชนาลัย คณะครุศาสตร์ 
23. นางสาวอนัญญา บุญประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 
24. นางสาวอรทัย ดอนสมไพล คณะครุศาสตร์ 
25. นางสาวชญานิศา คงมงคล คณะนิติศาสตร์ 
26. นางสาวณภัทร ผุดผ่อง คณะนิติศาสตร์ 
27. นางสาวทยิดา มหายศปัญญา คณะนิติศาสตร์ 
28. นางสาวพิมพิชญา สรัญชาติ คณะนิเทศศาสตร์ 
29. นางสาวแพรวา ขุนหมวก คณะนิเทศศาสตร์ 
30. นางสาวอัจฉริยา ศรีโกศล คณะนิเทศศาสตร์ 
31. นางสาวกอบกาญจน์ กรชนะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
32. นางสาวชลธิชา อ าพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
33. นางสาวฐิติณัชยาน์ สิงห์ค าโล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
34. นางสาวตรีสุคนธ์ กิจวรังภาคิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    
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35. นางสาวธนาภา หวานใจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
36. นางสาวนวพร ยุติพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
37. นางสาวปริชญา พรหมลิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
38. นางสาววีรยา ปอสิริโภคา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
39. นางสาวอัยนาอ์ นุ้ยผอม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
40. นางสาวกันติชา แก้วทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
41. นางสาวพิมมาดา ชูด า คณะเภสัชศาสตร์ 
42. นางสาวภราดา จารุสัมพันธ์กนก คณะเภสัชศาสตร์ 
43. นางสาวยิษฐา วงคเ์พชร คณะเภสัชศาสตร์ 
44. นางสาวณภัทร สมค า คณะรัฐศาสตร์ 
45. นางสาวนริศรา เพชรในหิน คณะรัฐศาสตร์ 
46. นางสาวนลินทิพย์ วิลัยเลิศ คณะรัฐศาสตร์ 
47. นางสาวภทรกรณ์ ฟองมูล คณะรัฐศาสตร์ 
48. นางสาวกชนิกา ธิติธรรมนาคกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
49. นางสาวกวิสรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์ 
50. นางสาวเขมมิกา ดวงพิมาย คณะวิทยาศาสตร์ 
51. นางสาวจักรวาล โคบาลอีสาน คณะวิทยาศาสตร์ 
52. นางสาวชนนิกานต์ สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
53. นางสาวชนิกา นิลใบ คณะวิทยาศาสตร์ 
54. นางสาวฑิตยาพร กองทรง คณะวิทยาศาสตร์ 
55. นางสาวณฐมน ตาก๋า คณะวิทยาศาสตร์ 
56. นางสาวณัชชา ผู้นิมิตต ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
57. นางสาวธูปหอม พิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
58. นางสาวนินทร์นดา หมัดอาด้ า คณะวิทยาศาสตร์ 
59. นางสาวพชรมน เพ็ชรยะมาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
60. นางสาวพนิตา ทุมสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 
61. นางสาวฟากฟ้า ประเสริฐอาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
62. นางสาวมนัสชนก รัตนพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
63. นางสาวยุวดี เศษรักษา คณะวิทยาศาสตร์ 
64. นางสาวรักชนก อ่องแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
65. นางสาวรัตชิตา ทิพย์วิชิน คณะวิทยาศาสตร์ 
66. นางสาวลักษิกา พงษ์ทองเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
67. นางสาววจีภัทร ชาวสมุทร คณะวิทยาศาสตร์ 
68. นางสาววรดา ตุ่นไธสง คณะวิทยาศาสตร์ 
69. นางสาววิมลพร จันระวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
70. นางสาววีรดา นาคา คณะวิทยาศาสตร์ 
71. นางสาวศันศนีย์ ผลรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
72. นางสาวศุภกานต์ แก้วเกิด คณะวิทยาศาสตร์ 
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73. นางสาวศุภสุตา สิริปา คณะวิทยาศาสตร์ 
74. นางสาวสลินยา วิสัยศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
75. นางสาวสวิตตา ทรงจะโปะ คณะวิทยาศาสตร์ 
76. นางสาวสิริธร ทรายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
77. นางสาวสิรินภาพร อ้ึงอร่าม คณะวิทยาศาสตร์ 
78. นางสาวสุนันทา อิสรไกรศีล คณะวิทยาศาสตร์ 
79. นางสาวอมิตา แสงไกรรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
80. นางสาวอัสนียา มาสนิท คณะวิทยาศาสตร์ 
81. นางสาวอีมาน ฟาติมะ ไฟยาซ คณะวิทยาศาสตร์ 
82. นางสาวกัญญาวีร์ ไชยทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
83. นางสาวศิรินัดดา ศิริไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
84. นางสาวไอชวารายา เรทมิฬ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
85. นางสาวณัฏฐณิชา พลสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
86. นางสาวณิชาภัทร พิมพ์เขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
87. นางสาวธัญชนก ทองประยูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
88. นางสาวประภัสสร วงศ์หาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
89. นางสาวมิ่งขวัญ ศิริจันดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
90. นางสาวศรุตารี กุลธ ารง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
91. นางสาวสุพรรณหงส์ นบไธสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
92. นางสาวฐานิดา หรนจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
93. นางสาวมนัญญา เพ็ญสุต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
94. นางสาวธัญธร ยาอินตา คณะเศรษฐศาสตร์ 
95. นางสาวศิรดา กมลาสน์กมุท คณะเศรษฐศาสตร์ 
96. นางสาวกรรณิการ์ บุญพิมพ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
97. นางสาวฐิติมา วงศ์ด ี คณะสหเวชศาสตร์ 
98. นางสาวธนภร ปี่น้อย คณะสหเวชศาสตร์ 
99. นางสาวธนัญญา ปั๋นจา คณะสหเวชศาสตร์ 
100. นางสาวนภสร ปุรินทราภิบาล คณะสหเวชศาสตร์ 
101. นางสาวภัทรสิริชา ช่วยจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
102. นางสาววรรณดี ธรรมอารักวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
103. นางสาวชิษณุพร เปรมศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
104. นางสาวฐาปนี จั่นเพ็ชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
105. นางสาวภูริชญา ไชยมงคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
106. นางสาววรลักษณ์ นันทยานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
107. นางสาวอรนลิน จิรประเสริฐวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
108. นางสาวธนัชพร แสงจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ 
109. นางสาวบุณฑริกา วงเวียน คณะอักษรศาสตร์ 
110. นางสาวพิชชาภา แซ่จั่ว คณะอักษรศาสตร์ 
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111. นางสาววีราพร สุธา คณะอักษรศาสตร์ 
112. นางสาวอาจารี มณฑาทิพย์ คณะอักษรศาสตร์ 
113. นางสาวชัญญานิช บุญเพ็ญ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
114. นางสาวสิริยากร แสนแพง ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
115. นางสาวณัฐธิตา อัครสุต ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

 
    อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

1. นางสาวกัญจน์วิมล ธีรัทธานนท์ คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวแก้วพรรลดา สายกระสุน คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวจณิสตา ทิพย์อาสน์ คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวจิดาภา ทิพวงศา คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวจิดาภา พ่ึงพราห์ม คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวจินดาภา วรบุตร คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวจุฑามาศ ไพโรจน์ฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวชนกานต์ แซ่ลิ้ม คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวชนัญดา โรจนะหัสดิน คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวชนิภา สุขเกษม คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวฐิติกานต์ ปัชชุนาภรณ์ คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวฐิตินันท์ พันธ์โพธิ์คา คณะครุศาสตร์ 
13. นางสาวธนัญญภัทร พ่ัวงาม คณะครุศาสตร์ 
14. นางสาวธัญชนิต มากชูชิต คณะครุศาสตร์ 
15. นางสาวธัญนันท์ ลิ้นเนี่ยว คณะครุศาสตร์ 
16. นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ คณะครุศาสตร์ 
17. นางสาวปาณิศา สัตวุธ คณะครุศาสตร์ 
18. นางสาวปุณยาพร ดาววิจิตร คณะครุศาสตร์ 
19. นางสาวพ.ภัทรพิชญ์ ศรีสันติรัตน คณะครุศาสตร์ 
20. นางสาวพรนัชชา บอกสันเทียะ คณะครุศาสตร์ 
21. นางสาวพรพรรษา แก่งจ าปา คณะครุศาสตร์ 
22. นางสาวพรรณพร พระฉาย คณะครุศาสตร์ 
23. นางสาวพัชรนันท์ วิเศษสิทธิโชค คณะครุศาสตร์ 
24. นางสาวเพชราภรณ์ ลี้สกุลปราณ คณะครุศาสตร์ 
25. นางสาวภคนันทน์ เมืองมูล คณะครุศาสตร์ 
26. นางสาวภัคจิรา คงคารักษ์ คณะครุศาสตร์ 
27. นางสาวภัทราวดี คุณวุฒิฤทธิรณ คณะครุศาสตร์ 
28. นางสาวมาธาวี สุขเลิศแล้ว คณะครุศาสตร์ 
29. นางสาวลภัสรดา วิชาไช คณะครุศาสตร์ 



13 

 

30. นางสาวลัลนา สิงห์ดี คณะครุศาสตร์ 
31. นางสาววรรวิพา ทองสีข า คณะครุศาสตร์ 
32. นางสาววรินทร มากเมือง คณะครุศาสตร์ 
33. นางสาววิชญาพร ขอนดอก คณะครุศาสตร์ 
34. นางสาวเวทิตา จเรประพาฬ คณะครุศาสตร์ 
35. นางสาวศศิลดา ศรีวะสุทธิ์ คณะครุศาสตร์ 
36. นางสาวสร้อยสุดา ปั้นเนตร คณะครุศาสตร์ 
37. นางสาวสลารัตน์ เชยชม คณะครุศาสตร์ 
38. นางสาวสิรภัทร รัตนะ คณะครุศาสตร์ 
39. นางสาวสิริภาพร เนินงาม คณะครุศาสตร์ 
40. นางสาวสุธาวัลย ์ เหมือนสี คณะครุศาสตร์ 
41. นางสาวอนุชิตา ดาบรัมย์ คณะครุศาสตร์ 
42. นางสาวอารยา ทองพล คณะครุศาสตร์ 
43. นางสาวกัญญ์ชญา แสงสุริฉาย คณะจิตวิทยา 
44. นางสาวญาณิศา จิวสืบพงษ์ คณะจิตวิทยา 
45. นางสาวฐิติวรดา เลิกชัยภูมิ คณะจิตวิทยา 
46. นางสาวรมย์ธีรา ศรีโคตร คณะจิตวิทยา 
47. นางสาวสมิตา ไทรนนทรีย์ คณะจิตวิทยา 
48. นางสาวอิสรีย์ รุ่งแสง คณะจิตวิทยา 
49. นางสาวกานต์พิชชา กิตติพล คณะทันตแพทยศาสตร์ 
50. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เกษรบุบผา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
51. นางสาวขวัญธนสุฎา สุวรรณรัตน์ คณะนิติศาสตร์ 
52. นางสาวจตุกาญจน์ เกื้อเส้ง คณะนิติศาสตร์ 
53. นางสาวเทวิกา นิลวัชรมณี คณะนิติศาสตร์ 
54. นางสาวธนภรณ์ ร่วมสุข คณะนิติศาสตร์ 
55. นางสาวธัญชนก สุขหิ้น คณะนิติศาสตร์ 
56. นางสาวนภัสรพี เฉิดพูลฐพงศ์ คณะนิติศาสตร์ 
57. นางสาวปุญญิศา สุขโสภา คณะนิติศาสตร์ 
58. นางสาวภิรญา ธนะสถิตย์ คณะนิติศาสตร์ 
59. นางสาววีรภัทรา พันธ์งาม คณะนิติศาสตร์ 
60. นางสาวสุภัทรา คณากรณ์ คณะนิติศาสตร์ 
61. นางสาวอิสรีย์ ขอบอรัญ คณะนิติศาสตร์ 
62. นางสาวกรองกาญจน์ กุดั่น คณะนิเทศศาสตร์ 
63. นางสาวชนากานต์ พุฒจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
64. นางสาวตุลยธิดา โพธารมย์ คณะนิเทศศาสตร์ 
65. นางสาวนุชประวีณ์ รัตนเพียรชัย คณะนิเทศศาสตร์ 
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66. นางสาวพรพิมล รัศมี คณะนิเทศศาสตร์ 
67. นางสาวลลิตภัทร ปลื้มประสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
68. นางสาววรพร จงศุจิพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
69. นางสาวกชพร เกิดศรีเสริม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
70. นางสาวกนกกาญจน์ เศรษฐวิวรรธน ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
71. นางสาวกีรติ ศุภนาคมน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
72. นางสาวขวัญจิรา อนารัตนุกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
73. นางสาวจริงฤทัย เฉลียวเกรียงไกร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
74. นางสาวจันทมาศ ละมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
75. นางสาวจีรพัชร จิตรดาภา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
76. นางสาวชนกานต์ ประสิทธิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
77. นางสาวชนากานต์ โชคณัติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
78. นางสาวชวัลรัตน ์ สอนค าหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
79. นางสาวญาณิศา ปถมกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
80. นางสาวณัชชา ศักดิ์เดชากุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
81. นางสาวณัฏฐณิชา ปานรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
82. นางสาวณัฐธิดา อรัณยะนาค คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
83. นางสาวณัฐธีรา เจี้ยนติ้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
84. นางสาวธัญชนก ศิรินันติกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
85. นางสาวนวรัตน์ หาญพล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
86. นางสาวเนตรนภา เกษไตรย์กุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
87. นางสาวปุณยวีร์ แสงจันทร์ทะนุ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
88. นางสาวพอลภัส ใบยา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
89. นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธุ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
90. นางสาวพิชญา ประพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
91. นางสาวพินทุ์ลดา อินยัญญะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
92. นางสาวพิรญาณ์ ธีรศานต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
93. นางสาววรัญญา ทุมเชียงล า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
94. นางสาววรันธร จงจิรัฐิติกาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
95. นางสาววริศรา ปธานราษฎร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
96. นางสาววาริศา จันทรประยูร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
97. นางสาววีรยา ธิวงค์น้อย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
98. นางสาวสุตาภัทร เรือนวงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
99. นางสาวชญาดา ปิตกาญจนกุล คณะแพทยศาสตร์ 

100. นางสาวณัฐกมล อาศิรสิริวาณิช คณะแพทยศาสตร์ 
101. นางสาวฐิติรัตน์ เเสงใส คณะเภสัชศาสตร์ 
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102. นางสาวนอร่า สาโส๊ะ คณะเภสัชศาสตร์ 
103. นางสาวปิยภรย์ ศิริภักดีชัยกุล คณะเภสัชศาสตร์ 
104. นางสาวโยษิตา ช่วงชัย คณะเภสัชศาสตร์ 
105. นางสาวรดามณี วงศ์ตร ี คณะเภสัชศาสตร์ 
106. นางสาวเกษรินพร เจริญรัตน์ประทุม คณะรัฐศาสตร์ 
107. นางสาวชัญญา ธัญญาวัฒนา คณะรัฐศาสตร์ 
108. นางสาวธนาพร รัตนอ าพล คณะรัฐศาสตร์ 
109. นางสาวน้ าใส นิลสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์ 
110. นางสาวนิรอซีดะฮ์ ระเด่นอาหมัด คณะรัฐศาสตร์ 
111. นางสาวประภาวัลย์ ทุมสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ 
112. นางสาวภัทรนันท์ คิดการ คณะรัฐศาสตร์ 
113. นางสาววรัญญา แข็งแรง คณะรัฐศาสตร์ 
114. นางสาวเวนิส คุณาชีวะ คณะรัฐศาสตร์ 
115. นางสาวโสภิตา เทียนข า คณะรัฐศาสตร์ 
116. นางสาวอารยา ลิ้มจิตสมบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์ 
117. นางสาวกนกวรรณ สงวนศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ 
118. นางสาวกนกอร ลิ้มพงศานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
119. นางสาวกรกนก พรมรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
120. นางสาวกัญรภา ธีราทรปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 
121. นางสาวกัลยารัตน์ ศรทรง คณะวิทยาศาสตร์ 
122. นางสาวกุลธิดา คงกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
123. นางสาวกุลธิดา ไชยกายุทธ คณะวิทยาศาสตร์ 
124. นางสาวขวัญจิรา กมุทวณิช คณะวิทยาศาสตร์ 
125. นางสาวขวัญสรณ์ สืบสายพรหม คณะวิทยาศาสตร์ 
126. นางสาวเขมจิรา กลิ่นมาลี คณะวิทยาศาสตร์ 
127. นางสาวไข่มุก ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
128. นางสาวจิดาภา บุญพะเนียด คณะวิทยาศาสตร์ 
129. นางสาวจิรภิญญา เป็นทุน คณะวิทยาศาสตร์ 
130. นางสาวเจติยา พรหมบรรดาโชค คณะวิทยาศาสตร์ 
131. นางสาวชณิสรา ภูภัทรจินดา คณะวิทยาศาสตร์ 
132. นางสาวชนิสรา สมัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
133. นางสาวชลิตา จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
134. นางสาวชวิศา ศักดา คณะวิทยาศาสตร์ 
135. นางสาวชิยาอร กฤษณภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
136. นางสาวญาณิศา โพธิ์ทองมา คณะวิทยาศาสตร์ 
137. นางสาวฐิติวรดา โตแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
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138. นางสาวณฐา สมุติรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
139. นางสาวณัชริณ ถุงเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 
140. นางสาวณัฏฐณิชา ศุภเมธาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
141. นางสาวณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
142. นางสาวณัฐทิตา ปีอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
143. นางสาวณัฐนรี อุปละ คณะวิทยาศาสตร์ 
144. นางสาวณิชาภัทร ลี คณะวิทยาศาสตร์ 
145. นางสาวณิชาภัทร สุกแสง คณะวิทยาศาสตร์ 
146. นางสาวธัญญธร ซาเหลา คณะวิทยาศาสตร์ 
147. นางสาวธีรนาถ ทิพย์เพ็ง คณะวิทยาศาสตร์ 
148. นางสาวนภัชสร ลักษณะศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 
149. นางสาวนริศรา วรรณโพธิ์กลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
150. นางสาวนิพัทธา ลาดศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ 
151. นางสาวบุณณดา เกิดส่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
152. นางสาวเบญจพร วชิรเกยูร คณะวิทยาศาสตร์ 
153. นางสาวปพิชญา อินทศร คณะวิทยาศาสตร์ 
154. นางสาวปริชญ์ลดา พาด าเนิน คณะวิทยาศาสตร์ 
155. นางสาวปรีชญา กนกรัตนนุกูล คณะวิทยาศาสตร์ 
156. นางสาวปีสิริ ภูธรารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
157. นางสาวปุญญิศา ผลวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์ 
158. นางสาวพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
159. นางสาวพรพิชชา ตั้งวุฒิสาร คณะวิทยาศาสตร์ 
160. นางสาวพิมพ์นภัส ศรีแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 
161. นางสาวพิมพ์ิลภัส เขียวแท้ คณะวิทยาศาสตร์ 
162. นางสาวพุทธธิดา จันทร์เอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ 
163. นางสาวเพชรดาว ศรีหมาด คณะวิทยาศาสตร์ 
164. นางสาวแพรชมภู นาวี คณะวิทยาศาสตร์ 
165. นางสาวภัทรวดี พ่วงผจง คณะวิทยาศาสตร์ 
166. นางสาวภัสราภรณ์ ปันเต ๋ คณะวิทยาศาสตร์ 
167. นางสาวภัสสร วัฒนปริญญา คณะวิทยาศาสตร์ 
168. นางสาวภาวิน ี รอดด า คณะวิทยาศาสตร์ 
169. นางสาวภิญญดา เข็มพิลา คณะวิทยาศาสตร์ 
170. นางสาวมนทกานต์ อึงฤทธิเดช คณะวิทยาศาสตร์ 
171. นางสาวลักษณวิไล  ยงหนู คณะวิทยาศาสตร์ 
172. นางสาวลีลาวด ี ตรีเทพวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 
173. นางสาววรดา วงศ์ทะยาน คณะวิทยาศาสตร์ 
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174. นางสาววิชญาพร สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
175. นางสาววีรยา พุทธสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ 
176. นางสาวศิวนาถ สินทศานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
177. นางสาวศุภัชญา บาตรโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
178. นางสาวสาริศา กันรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
179. นางสาวสุชานันท์ แก้วใส คณะวิทยาศาสตร์ 
180. นางสาวสุธาสิน ี ศรีทองสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
181. นางสาวสุธินันท์ สาคีรี คณะวิทยาศาสตร์ 
182. นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ขาว คณะวิทยาศาสตร์ 
183. นางสาวอภิชญา ทองค า คณะวิทยาศาสตร์ 
184. นางสาวอรณัญช์ วรเวชธนกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
185. นางสาวอรอนงค์ สัมพันธ์อภัย คณะวิทยาศาสตร์ 
186. นางสาวอิสรีย์ โชติเรืองนภา คณะวิทยาศาสตร์ 
187. นางสาวพันธิตรา ทับทิมทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
188. นางสาวสุชาลิณี หมื่นอาษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
189. นางสาวนริศรา ค าลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
190. นางสาวพรนภา สมบัติศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
191. นางสาวพัชรพร ดวงเพ็ญมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
192. นางสาวมนัสนันท์ จันทระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
193. นางสาววาโกะ ฟุรุฮาชิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
194. นางสาวกวีวัน คงจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
195. นางสาวภวิษย์พร ฉัตรสมบูรณ์เดชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
196. นางสาวมิยูกิ โอฮาชิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
197. นางสาวสิริวิมล ปานเนื่อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
198. นางสาวสุชานันท์ โกศาคาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
199. นางสาวสุดารัตน์ จังโส คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
200. นางสาวสุพนิต นรขุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
201. นางสาวบัสม่า เสมสายัณห์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
202. นางสาววิวิทนันท์ วุ่นหนู คณะเศรษฐศาสตร์ 
203. นางสาวเกตน์สิรี ปะวะเสนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
204. นางสาวทับทิม เทียมทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
205. นางสาวปวเรศ รังรองธานินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
206. นางสาวพิชญา พูลเพียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
207. นางสาวพิมพ์อัปสร บุตรพรหม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
208. นางสาวกนกวรรณ รมณียจิตโต คณะสหเวชศาสตร์ 
209. นางสาวกุลธิกานต์ เทศนอก คณะสหเวชศาสตร์ 
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210. นางสาวชญาภา ค าพุธ คณะสหเวชศาสตร์ 
211. นางสาวชนิกานต์ บุญสุภา คณะสหเวชศาสตร์ 
212. นางสาวชนิษฐา ยงประเดิม คณะสหเวชศาสตร์ 
213. นางสาวณัฐนรี สุวรรณประสิทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
214. นางสาวณัฐภัทร พิบูลย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
215. นางสาวธมนวรรณ คงแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ 
216. นางสาวนลัทญ์พร ค าเวียง คณะสหเวชศาสตร์ 
217. นางสาวบัณฑิตา น่าบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ 
218. นางสาวพาฝัน ประยูรพัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ 
219. นางสาวพิมมุก ประพันธ์โรจน์ คณะสหเวชศาสตร์ 
220. นางสาวภัทรียา พิไลแสงสุรีย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
221. นางสาวมัลลิกา ขาวพุ่ม คณะสหเวชศาสตร์ 
222. นางสาวเมธาสินี กิติลือ คณะสหเวชศาสตร์ 
223. นางสาววิรดา เนตรมณี คณะสหเวชศาสตร์ 
224. นางสาวศศิประภา เรืองแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ 
225. นางสาวศิริยดา ศิริปิยนาค คณะสหเวชศาสตร์ 
226. นางสาวอติภา กาญจนวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
227. นางสาวอิสริยา ศุภกิจอนันต์คุณ คณะสหเวชศาสตร์ 
228. นางสาวกชชภัค ประกอบสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
229. นางสาวปวีณ์ธิดา ปทุมวัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
230. นางสาววาริศา นนทฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
231. นางสาววิภวาน ี แก่นอินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
232. นางสาวอัจฉริยา ชุมค าลือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
233. นางสาวกุลกันยา ระวังกิ่ง คณะอักษรศาสตร์ 
234. นางสาวเกวลี เอกโยคยะ คณะอักษรศาสตร์ 
235. นางสาวจิดาภา เตื่อประโคน คณะอักษรศาสตร์ 
236. นางสาวณัฐนรี ก้องวานิช คณะอักษรศาสตร์ 
237. นางสาวณิชกานต์ บุญจันทร์ศรี คณะอักษรศาสตร์ 
238. นางสาวธารินี พวงทอง คณะอักษรศาสตร์ 
239. นางสาวธีนิดา ทรัพยาสาร คณะอักษรศาสตร์ 
240. นางสาวนภสร มณีรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ 
241. นางสาวนริศรา พฤกษชาติ คณะอักษรศาสตร์ 
242. นางสาวปณาลี รติพัชรพงศ์ คณะอักษรศาสตร์ 
243. นางสาวพลอยพิงค์ อริยะวงศ์ คณะอักษรศาสตร์ 
244. นางสาวแพรพลอย ปุณะปุง คณะอักษรศาสตร์ 
245. นางสาวรสริน ตั้งเจริญ คณะอักษรศาสตร์ 
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246. นางสาวรีเบ็คก้า ราตรี คณะอักษรศาสตร์ 
247. นางสาววสุนันท์ สุขโต คณะอักษรศาสตร์ 
248. นางสาวอิษฎาอร ศรีเปารยะ คณะอักษรศาสตร์ 
249. นางสาวณัฐกมล พฤกษาตะวัน ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

250. นางสาวณัฐภัทร นุ่มนวลศรี ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
 
ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก ใช้ User name และ Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยัน

สิทธิ์การเข้าพัก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
ถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากไม่ด าเนินการตามวัน
และเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักทันท ี

การรายงานตัวเป็นนิสิตหอพัก ใช้ User name และ Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปรายงาน
ตัวเป็นนิสิตหอพัก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 
2565 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์
ของส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com โดยการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนให้เป็นเลขประจ าตัวนิสิต และแนบรูปถ่าย
แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ ชนิด .jpg ที่มีขนาดไม่เกิน 500 KB พ้ืนหลังของ
รูปเป็นสีขาวเท่านั้น หากไม่ด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือ
ว่าสละสิทธิ์การเข้าพักทันที 

การเลือกห้องพัก  ให้เลือกห้องพัก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม่ได้ท าการเลือก.
ห้องพักภายในวันและเวลาที่ก าหนด ทางส านักงานหอพักนิสิตจะจัดห้องพัก.
ให้ตามความเหมาะสม 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก ให้นิสิตพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมหอพักทางเว็บไซต์ของส านักงานหอพัก
นิสิต www.rcuchula.com ไปช าระที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ โดยช าระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ในระหว่างวัน
จันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ภายใน
เวลาท าการของแต่ละสาขา และให้น าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงในวัน
มอบตัวเข้าหอพัก 
นิสิตตึกพุดซ้อน  ช าระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต้น        
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 5,500 บาท 
นิสิตตึกพุดตาน ช าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2565 จ านวน 
1,800 บาท และช าระเงินประกันค่าเสียหายแรกเข้า จ านวน 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 6,800 บาท 

http://www.rcuchula.com/
http://www.rcuchula.com/
http://www.rcuchula.com/
http://www.rcuchula.com/
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นิสิตตึกชวนชม ช าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2565 จ านวน 
3,500 บาท และช าระเงินประกันค่าเสียหายแรกเข้า จ านวน 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท 

การมอบตัวเข้าพักในหอพักและการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก จะประกาศให้ทราบต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

ตึกพุดซ้อนและตึกพุดตาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-3656 
ตึกชวนชม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-3660 

 

     ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ   ณ  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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