
 
ประกาศ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

เร่ือง  รายช่ือนสิิตใหมระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตหญิง 

ปการศึกษา 2555 

.......................................................................... 
                     ดวยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือก    
นิสิตใหมหอพักระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตหญิง ปการศึกษา 2555 เรียบรอยแลว           
จึงประกาศใหนิสิตท่ีมีรายช่ือดังตอไปนี้ไดรับสิทธ์ิเขาพักในหอพักนิสิตหญิง     
  

1.  นางสาวกชกร เทียบพิมพ คณะครุศาสตร 
2.  นางสาวกนกวรรณ จิระศิริโชติ คณะครุศาสตร 
3.  นางสาวกมลพรรณ งามศิริสกุล คณะครุศาสตร 
4.  นางสาวกาญจนา สายทิพยวด ี คณะครุศาสตร 
5.  นางสาวเกณกิา บริบูรณ คณะครุศาสตร 
6.  นางสาวเกษมศรี บุญศรี คณะครุศาสตร 
7.  นางสาวจันทรประภา มโนรมชัชวาล คณะครุศาสตร 
8.  นางสาวจารุนันท อัครชัยมงคล คณะครุศาสตร 
9.  นางสาวจินตจุฑา จันทเก คณะครุศาสตร 
10.  นางสาวจิรัชยา บุญขันธ คณะครุศาสตร 
11.  นางสาวจิราภรณ โคตถา คณะครุศาสตร 
12.  นางสาวจุฑาภรณ ทับทิมไทย คณะครุศาสตร 
13.  นางสาวจุฑามาศ กันภยั คณะครุศาสตร 
14.  นางสาวเจิดจิรัฐิต โสรัตยาทร คณะครุศาสตร 
15.  นางสาวชนัดดา ทรัพยด ี คณะครุศาสตร 
16.  นางสาวชนิกานต โกวิทยา คณะครุศาสตร 
17.  นางสาวชยาธร เทพทอง คณะครุศาสตร 
18.  นางสาวชลดา ยาวิละ คณะครุศาสตร 
19.  นางสาวโชติกา เนตรหาญ คณะครุศาสตร 
20.  นางสาวฐิติกานต เพิ่มทองเผือก คณะครุศาสตร 
21.  นางสาวณัชชา เตียเจริญ คณะครุศาสตร 
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22.  นางสาวณัฐนิชา  ล่ิมวงศเสรี คณะครุศาสตร 
23. นางสาวณัฐนิชา ไชยชนะ คณะครุศาสตร 
24.  นางสาวตรีรัตน วรรณมณฑา คณะครุศาสตร 
25.  นางสาวตะวนัฉาน ศิริวัฒนาลิขิต คณะครุศาสตร 
26.  นางสาวทักษิกร ขจรกุล คณะครุศาสตร 
27.  นางสาวทิพนาถ เพลิดเพลิน คณะครุศาสตร 
28.  นางสาวธนาภรณ นนทศิลา คณะครุศาสตร 
29.  นางสาวธมนวรรณ คํานันท คณะครุศาสตร 
30.  นางสาวธันยพร เนียมจนัทร คณะครุศาสตร 
31.  นางสาวนวฉัตร นาเมืองรักษ คณะครุศาสตร 
32.  นางสาวนวพร แกวเปย คณะครุศาสตร 
33.  นางสาวนันทวนั ศรชัย คณะครุศาสตร 
34.  นางสาวนันทิชา พานแกว คณะครุศาสตร 
35.  นางสาวนิตยธิวรรณ ยงยศ คณะครุศาสตร 
36.  นางสาวนูรฮายาตี อาดํา คณะครุศาสตร 
37.  นางสาวปทิตตา สิทธิเกษร คณะครุศาสตร 
38.  นางสาวปภาดา เย็นสุขโข คณะครุศาสตร 
39.  นางสาวปภาวนิ พิริยะกุลชัย คณะครุศาสตร 
40.  นางสาวปรมา ปวนะฤทธ์ิ คณะครุศาสตร 
41.  นางสาวประภัสสร นิ่มละออ คณะครุศาสตร 
42.  นางสาวปริยากร พรหมรักษ คณะครุศาสตร 
43.  นางสาวปาริชาต ชัยวงษ คณะครุศาสตร 
44.  นางสาวปยธิดา สีนา คณะครุศาสตร 
45.  นางสาวปยนุช มงคล คณะครุศาสตร 
46.  นางสาวปยวรรณ กมลฉ่ํา คณะครุศาสตร 
47.  นางสาวปยะวรรณ ปญญะโส คณะครุศาสตร 
48.  นางสาวพัชริดา คงแคลว คณะครุศาสตร 
49.  นางสาวเพชรรัตน ดนัยวิเชียร คณะครุศาสตร 
50.  นางสาวแพร สอนไข คณะครุศาสตร 
51.  นางสาวฟาตีเมาะ แกตอง คณะครุศาสตร 
52.  นางสาวภัทรา อาจลึก คณะครุศาสตร 
53.  นางสาวภัทราพร ยิ่งสม คณะครุศาสตร 



3 

54.  นางสาวมนัสชนก กองนักวงษ คณะครุศาสตร 
55.  นางสาวมนัสนันท เทียนชัยทัศน คณะครุศาสตร 
56.  นางสาวมาณิการ พรหมสุข คณะครุศาสตร 
57.  นางสาวเมธาว ี ทองคุม คณะครุศาสตร 
58.  นางสาวรวิวรรณ ไชยภูมิสกุล คณะครุศาสตร 
59.  นางสาวรัชดาพร บุญคง คณะครุศาสตร 
60.  นางสาวรัตนพร ศรีทอง คณะครุศาสตร 
61.  นางสาวโลจนฤทัย จอกนอย คณะครุศาสตร 
62.  นางสาววรรณพร อินตะสอน คณะครุศาสตร 
63.  นางสาววรัญญา นิลรัตน คณะครุศาสตร 
64.  นางสาววราพร พรหมบุตร คณะครุศาสตร 
65.  นางสาววิจิตรดา ขันทะ คณะครุศาสตร 
66.  นางสาววิภารัตน ศรีแกว คณะครุศาสตร 
67.  นางสาววิภาวรรณ เงินทนง คณะครุศาสตร 
68.  นางสาววีรวัลย สุวทันพรกูล คณะครุศาสตร 
69.  นางสาวศิรดา เขาแกว คณะครุศาสตร 
70.  นางสาวศุภนิดา แสนทิพย คณะครุศาสตร 
71.  นางสาวสรัญญา ลาทอง คณะครุศาสตร 
72.  นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ คณะครุศาสตร 
73.  นางสาวสุภาวดี กาหลง คณะครุศาสตร 
74.  นางสาวสุภาวดี เจะหมวก คณะครุศาสตร 
75.  นางสาวสุวิมล วิชัยโย คณะครุศาสตร 
76.  นางสาวสูวัยบะห กามะ คณะครุศาสตร 
77.  นางสาวเสริมศิริ อดเหนยีว คณะครุศาสตร 
78.  นางสาวอทิตยา เทียนภู คณะครุศาสตร 
79.  นางสาวอนงคกาญจน ศรีจันทร คณะครุศาสตร 
80.  นางสาวอรณิชา จิตเจริญ คณะครุศาสตร 
81.  นางสาวอาอีเสาะ หะยีลาเตะ คณะครุศาสตร 
82.  นางสาวอินธุอร เวียงคํา คณะครุศาสตร 
83.  นางสาวเอมมิกา ธานีรัตน คณะครุศาสตร 
84.  นางสาวจิรภัทร ม่ิงวัน คณะจิตวิทยา 
85.  นางสาวชนมชนก อินทรเกล้ียง คณะจิตวิทยา 
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86.  นางสาวณฐวรรณ โอศาสตร คณะจิตวิทยา 
87.  นางสาววาทิน ี แนนชารี คณะจิตวิทยา 
88.  นางสาวอรณี ดอนออนเบา คณะจิตวิทยา 
89.  นางสาวเกศิน ี ตนะทิพย คณะทันตแพทยศาสตร 
90.  นางสาวนวพร กีรติไพศาลสกุล คณะทันตแพทยศาสตร 
91.  นางสาวบุษยามาส ทรายแกน คณะทันตแพทยศาสตร 
92.  นางสาวเบญจวรรณ บุญมาก คณะ ทันตแพทยศาสตร 
93.  นางสาวปทมพร บรรเจิดจินต คณะทันตแพทยศาสตร 
94.  นางสาวปยอนงค วรรณขาว คณะทันตแพทยศาสตร 
95.  นางสาววรปรียา จันทรอัมพร คณะทันตแพทยศาสตร 
96.  นางสาวสาธิตา เล็บครุฑ คณะทันตแพทยศาสตร 
97.  นางสาวสุนิสา ไมแกว คณะทันตแพทยศาสตร 
98.  นางสาวอัญชลีพร ฉวยกระโทก คณะทันตแพทยศาสตร 
99.  นางสาวกัลยา นามบุดด ี คณะนิติศาสตร 
100. นางสาวฐิติพร เหลาอิสริยกุล คณะนิติศาสตร 
101. นางสาวน้ําฟา บุษด ี คณะนิติศาสตร 
102. นางสาวมัญชุพร แสงสุข คณะนิติศาสตร 
103. นางสาวศิริพร บุสุวะ คณะนิติศาสตร 
104. นางสาวสุทธิรักษ เนื่องมัจฉา คณะนิติศาสตร 
105. นางสาวเกศญา เกตุโกมุท คณะนิเทศศาสตร 
106. นางสาวบุญรัตน เมืองสมบัติ คณะนิเทศศาสตร 
107. นางสาวพชรวรรณ ชัยปุวรัตน คณะนิเทศศาสตร 
108. นางสาวเมทิน ี ใจแสน คณะนิเทศศาสตร 
109. นางสาวกาญจนศิริ เพ็งชัยเจริญ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
110. นางสาวกุลธิดา จงพุม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
111. นางสาวจิรัชญา เทพปรารถนา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
112. นางสาวชนิดา กาเจริญ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
113. นางสาวเบญจวรรณ พูลเพิ่ม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
114. นางสาวพัทธนันท ศิริกาญจนโรจน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
115. นางสาวมินตรา จันทวิชชประภา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
116. นางสาววชิราพร พรหมกิ่งแกว คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
117. นางสาวสิริลักษณ พิศาลสาคร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
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118. นางสาวขนิษฐา โลมเมือง คณะเภสัชศาสตร 
119. นางสาวจุฬาลักษณ มานะกิตติกุล คณะเภสัชศาสตร 
120. นางสาวณัฎฐทิสา อุปนันท คณะเภสัชศาสตร 
121. นางสาวดวงดาว คงมลายู คณะเภสัชศาสตร 
122. นางสาวนรินทิพย สุขสอาด คณะเภสัชศาสตร 
123. นางสาวพรจิต คงสุผล คณะเภสัชศาสตร 
124. นางสาวพิชญธนันท เทียบเฮียง คณะเภสัชศาสตร 
125. นางสาวภาวณิ ี แสนอุบล คณะเภสัชศาสตร 
126. นางสาววนัชญา คีรีเมฆ คณะเภสัชศาสตร 
127. นางสาวศศิภรณ วาจาสัตย คณะเภสัชศาสตร 
128. นางสาวสิรินดา กุณะพรม คณะเภสัชศาสตร 
129. นางสาวสิริพร เมฆพยัพ คณะเภสัชศาสตร 
130. นางสาวสุพรรษา หาญชนะ คณะเภสัชศาสตร 
131. นางสาวสุรารักษ พวงส้ัน คณะเภสัชศาสตร 
132. นางสาวอัจจิมา กาญจนสุธา คณะเภสัชศาสตร 
133. นางสาวอามีนะ เกตุประยูร คณะเภสัชศาสตร 
134. นางสาวกมลพรรณ จันทรสมคอย คณะรัฐศาสตร 
135. นางสาวจตุพร อินนาค คณะรัฐศาสตร 
136. นางสาวจิตติมา ทองแยม คณะรัฐศาสตร 
137. นางสาวชาดา ทวีกาญจน คณะรัฐศาสตร 
138. นางสาวณัฐธิดา วงศวาส คณะรัฐศาสตร 
139. นางสาวตวนยะ ยือมา คณะรัฐศาสตร 
140. นางสาวทิพากร รัตนคช คณะรัฐศาสตร 
141. นางสาวนันทิยา เท่ียงแท คณะรัฐศาสตร 
142. นางสาวนิการัตน วาทีนุกจิ คณะรัฐศาสตร 
143. นางสาวปนปรีดา ฝงชลจิตร คณะรัฐศาสตร 
144. นางสาวลัดดาวัลย พันธชมภ ู คณะรัฐศาสตร 
145. นางสาววรินทร ทิพยคํา คณะรัฐศาสตร 
146. นางสาววันนาว ี ไมตรีจิตต คณะรัฐศาสตร 
147. นางสาววันวิสา ดาผุย คณะรัฐศาสตร 
148. นางสาวอรอุมา สินธอยู คณะรัฐศาสตร 
149. นางสาวอารียา รัตนปรีดานันต คณะรัฐศาสตร 
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150. นางสาวอุทุมพร ฝงนที คณะรัฐศาสตร 
151. นางสาวกชกร ต.ศรีวงษ คณะวิทยาศาสตร 
152. นางสาวกชกร รักชนะชัย คณะวิทยาศาสตร 
153. นางสาวกชกร ลิมปวราลัย คณะวิทยาศาสตร 
154. นางสาวกนกภรณ สําราญจิตร คณะวิทยาศาสตร 
155. นางสาวกมลชนก เกื้อเกต คณะวิทยาศาสตร 
156. นางสาวกมลชนก จันทะวงค คณะวิทยาศาสตร 
157. นางสาวกมลทิพย ขันชะลี คณะวิทยาศาสตร 
158. นางสาวกมลวรรณ ศรีกุศลานุกูล คณะวิทยาศาสตร 
159. นางสาวกรกนก จิรภาสดิษย คณะวิทยาศาสตร 
160. นางสาวกรติยา ญาณประภาศิริ คณะวิทยาศาสตร 
161. นางสาวกรุณา ตวนกระโทก คณะวิทยาศาสตร 
162. นางสาวกัญญพจน ขําโคกกรวด คณะวิทยาศาสตร 
163. นางสาวกัณฐกิา เอ้ิออนุกูลพงษ คณะวิทยาศาสตร 
164. นางสาวกานตพิชชา โพธ์ิน้ําเท่ียง คณะวิทยาศาสตร 
165. นางสาวเกวลิน อําพรรณ คณะวิทยาศาสตร 
166. นางสาวขจิตธรรม พาทีไพเราะ คณะวิทยาศาสตร 
167. นางสาวจันทิมา พงษวนั คณะวิทยาศาสตร 
168. นางสาวจุฑาทิพย สิงหสําราญ คณะวิทยาศาสตร 
169. นางสาวจุฑามาศ สิทธิกรไพบูลย คณะวิทยาศาสตร 
170. นางสาวจุฑาลักษณ โสประดิษฐ คณะวิทยาศาสตร 
171. นางสาวจุฬารัตน อาสานอก คณะวิทยาศาสตร 
172. นางสาวเจนจิรา เจนพนัส คณะวิทยาศาสตร 
173. นางสาวเจนเนตร เวชพราหมณ คณะวิทยาศาสตร 
174. นางสาวชันธิภา เลิศวิภาภัทร คณะวิทยาศาสตร 
175. นางสาวชารฎา สมคิด คณะวิทยาศาสตร 
176. นางสาวโชติกานต สิงหแกว คณะวิทยาศาสตร 
177. นางสาวณัฐณิชา นวมภักด ี คณะวิทยาศาสตร 
178. นางสาวทวินัน สุริโย คณะวิทยาศาสตร 
179. นางสาวทัศนียพร จันทดิษฐ คณะวทิยาศาสตร 
180. นางสาวธัญสินี กะการด ี คณะวิทยาศาสตร 
181. นางสาวธารารัตน มุงแซกกลาง คณะวิทยาศาสตร 
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182. นางสาวธีราพร ชัยยะ คณะวิทยาศาสตร 
183. นางสาวนรมน แซจิว คณะวิทยาศาสตร 
184. นางสาวนริศา คุณากรโยธิน คณะวิทยาศาสตร 
185. นางสาวนฤสรณ หลวงทิพย คณะวิทยาศาสตร 
186. นางสาวนันทิชา เชาวนวม คณะวิทยาศาสตร 
187. นางสาวนิสาชล ไวยศรีแสง คณะวิทยาศาสตร 
188. นางสาวบุษรินทร ลีเพ็ง คณะวิทยาศาสตร 
189. นางสาวปริษา ปญญาวงค คณะวิทยาศาสตร 
190. นางสาวปานไพลินท รุจิพรรณ คณะวิทยาศาสตร 
191. นางสาวปยพร ศักดิ์ภิรมย คณะวิทยาศาสตร 
192. นางสาวพชรวรรณ สิงหโตออน คณะวิทยาศาสตร 
193. นางสาวพัชรพร ออนทอง คณะวิทยาศาสตร 
194. นางสาวพิชชาพร จํารัสบุญ คณะวิทยาศาสตร 
195. นางสาวพิชญสินี ทองนุน คณะวิทยาศาสตร 
196. นางสาวพิณณพรรษ ปนศร คณะวิทยาศาสตร 
197. นางสาวพิมประไพ จนัทรศรี คณะวิทยาศาสตร 
198. นางสาวพุทธธิดาปางฟา โทนุสิน คณะวิทยาศาสตร 
199. นางสาวเพ็ญนภา บุญจริง คณะวิทยาศาสตร 
200. นางสาวภิญญาพัชญ วิมุกตะลพ คณะวิทยาศาสตร 
201. นางสาวมนัสชยา เนืองจุย คณะวิทยาศาสตร 
202. นางสาวมาลินี มีทา คณะวิทยาศาสตร 
203. นางสาวรชิตา ใจยอด คณะวิทยาศาสตร 
204. นางสาวรสิตา พุทธา คณะวิทยาศาสตร 
205. นางสาวลําดวน จรสาย คณะวิทยาศาสตร 
206. นางสาววทันยา พยุงรัตน คณะวิทยาศาสตร 
207. นางสาววนิชนก หงษเอก คณะวิทยาศาสตร 
208. นางสาววรัญญา โกศล คณะวิทยาศาสตร 
209. นางสาววริษา ไผสนจําลองศรี คณะวิทยาศาสตร 
210. นางสาววิชุดา ทองมาก คณะวิทยาศาสตร 
211. นางสาววิภาว ี ปกิรณะ คณะวิทยาศาสตร 
212. นางสาววิริยาพร ละเอียด คณะวิทยาศาสตร 
213. นางสาววิลาสินี วิชัยวงษ คณะวิทยาศาสตร 
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214. นางสาวศรัญญา ตะริโย คณะวิทยาศาสตร 
215. นางสาวศรีสุดา ออนบัตร คณะวิทยาศาสตร 
216. นางสาวศิริวรรณ บุญมีวิริยะ คณะวิทยาศาสตร 
217. นางสาวศุภนิช เจียมจํานงค คณะวิทยาศาสตร 
218. นางสาวศุภวรรณ จานทอง คณะวิทยาศาสตร 
219. นางสาวสายฝน นภนภิา คณะวิทยาศาสตร 
220. นางสาวสุนิสา มาสุด คณะวิทยาศาสตร 
221. นางสาวสุพัตรา ราษี คณะวิทยาศาสตร 
222. นางสาวสุวิสา อสัมภินวัฒน คณะวิทยาศาสตร 
223. นางสาวเสาวลักษณ อรุณพูลทรัพย คณะวิทยาศาสตร 
224. นางสาวอภิชญา นพเลิศ คณะวิทยาศาสตร 
225. นางสาวอาภาภัทร นอยโสภา คณะวิทยาศาสตร 
226. นางสาวอิศราวัลย หวยหงษทอง คณะวิทยาศาสตร 
227. นางสาวไอยลดา สมภาร คณะวิทยาศาสตร 
228. นางสาวไอริณ อารีวรกุล คณะวิทยาศาสตร 
229. นางสาวกิติยา กองสันเทียะ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
230. นางสาวแกวกาญ จัตุกูล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
231. นางสาวแกวตา ทองสุข คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
232. นางสาวจันทรเพ็ญ พลคัดซาย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
233. นางสาวจันทราพร วงศสุวคันธ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
234. นางสาวจุฑามาตย ผิวเพชร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
235. นางสาวจุฬาลักษณ เยี่ยอน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
236. นางสาวณัฐธยาน แพงมา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
237. นางสาวณัฐรัตน ฉันทพรเกษมจิต คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
238. นางสาวธันยรัตน อุดมวิศวกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
239. นางสาวธิดารัตน เพ็งวิชัย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
240. นางสาวนทีกานต สนนุกิจ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
241. นางสาวนัจกร อินทพงษ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
242. นางสาวนัชชา แสวงพรรค คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
243. นางสาวบุญยพร เงางาม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
244. นางสาวปยาภรณ สุนทองหาว คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
245. นางสาวพัชรี วงษาสน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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246. นางสาวภรทิชา อุทธา คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 
247. นางสาวยุพารัตน ศรีสูงเนิน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
248. นางสาวรวิพร เกษศิริ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
249. นางสาวรัตนาพร บุญเรือง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
250. นางสาววณิชชา นึกชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
251. นางสาววราลี ศิริไกรวัฒนาวงศ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
252. นางสาววิริยา สองเมือง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
253. นางสาวศิรประภา พานทอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
254. นางสาวสมฤดี มุงหมาย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
255. นางสาวสาธนี ไวยนนท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
256. นางสาวใหมนภา มณีจันสุข คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
257. นางสาวอรพรรณ พิศิลป คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
258. นางสาวอรอนงค บุญนันท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
259. นางสาวบุษปรัชฌ วงศเครือสอน คณะวิศวกรรมศาสตร 
260. นางสาวปวันนา โกศลจิตกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 
261. นางสาวพรวิมล เสียบบํารุง คณะวิศวกรรมศาสตร 
262. นางสาวสกลพร โนรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
263. นางสาวอภิษฎา ศรีสังวาลย คณะวิศวกรรมศาสตร 
264. นางสาวกัญญารัตน ศิริชัยคีรีโกศล คณะศิลปกรรมศาสตร 
265. นางสาวชิตชนก รัตนพันธากุล คณะศิลปกรรมศาสตร 
266. นางสาวสมัชญา ช่ืนจิตร คณะศิลปกรรมศาสตร 
267. นางสาวสุพัชตรา สุดาวงษ คณะศิลปกรรมศาสตร 
268. นางสาวกิ่ง สุธาธรรม คณะเศรษฐศาสตร 
269. นางสาวเกศนภา แซล้ิม คณะเศรษฐศาสตร 
270. นางสาวจิดาภา พวงดอกไม คณะเศรษฐศาสตร 
271. นางสาวจินหวรา สีแกว คณะ เศรษฐศาสตร 
272. นางสาวจีรพันธ พูสวัสดิ ์ คณะเศรษฐศาสตร 
273. นางสาวชญานิศ สมสุข คณะเศรษฐศาสตร 
274. นางสาวชิดชนก ภูไข คณะเศรษฐศาสตร 
275. นางสาวฐิติมา มาศมาลัย คณะเศรษฐศาสตร 
276. นางสาวณัฐภรณ บุตรศรี คณะเศรษฐศาสตร 
277. นางสาวดวงสุดา บุตรพรม คณะ เศรษฐศาสตร 
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278. นางสาวธนิฐา ไชยแสง คณะเศรษฐศาสตร 
279. นางสาวน้ําหนาว ทองชุม คณะเศรษฐศาสตร 
280. นางสาวนิตยา พอตาแสง คณะ เศรษฐศาสตร 
281. นางสาวประภัสสร แกวศรีนวล คณะเศรษฐศาสตร 
282. นางสาวพัชรี วงคทอง คณะเศรษฐศาสตร 
283. นางสาวมารีเยาะ มะลี คณะเศรษฐศาสตร 
284. นางสาววิมล ศาลางาม คณะ เศรษฐศาสตร 
285. นางสาววิไลลักษณ ภูลี คณะเศรษฐศาสตร 
286. นางสาวศุภาพิชญ กันนกิา คณะเศรษฐศาสตร 
287. นางสาวสิริทิพย ฉลอง คณะ เศรษฐศาสตร 
288. นางสาวเสาวลักษณ แสนอุบล คณะเศรษฐศาสตร 
289. นางสาวอาทิตยา จิตตางกูร คณะเศรษฐศาสตร 
290. นางสาวนูรลิยานา ปตยะบุตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
291. นางสาวปยะธิดา สายขุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
292. นางสาววริศรา ทัศนสุวรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
293. นางสาวกชกร พรธนเศรษฐ คณะสหเวชศาสตร 
294. นางสาวกานตพิชชา ผาสุข คณะสหเวชศาสตร 
295. นางสาวจตุพร โพธ์ิชัยเลิศ คณะสหเวชศาสตร 
296. นางสาวจันทรจิรา ชูชาติ คณะสหเวชศาสตร 
297. นางสาวจิรประภา บุญปาน คณะ สหเวชศาสตร 
298. นางสาวฉัตรสุดา ศรีบุรี คณะสหเวชศาสตร 
299. นางสาวชอผกา บุญรอด คณะสหเวชศาสตร 
300. นางสาวณัฏฐธิดา จั่นสุข คณะสหเวชศาสตร 
301. นางสาวณัฐธยาน ศิลปประคอง คณะสหเวชศาสตร 
302. นางสาวณัฐภาส โคตพงษ คณะสหเวชศาสตร 
303. นางสาวธวินตรา สงเคราะหธรรม คณะสหเวชศาสตร 
304. นางสาวธัญญาพร ชาญพินิจ คณะ สหเวชศาสตร 
305. นางสาวธิดารัตน อินปนตา คณะสหเวชศาสตร 
306. นางสาวนพวรรณ พรหมมา คณะสหเวชศาสตร 
307. นางสาวนฤมล เงินตรา คณะสหเวชศาสตร 
308. นางสาวนัซรีย ดือราแม คณะสหเวชศาสตร 
309. นางสาวนัฐสิกา พวงอินทร คณะสหเวชศาสตร 
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310. นางสาวปรมาภรณ รัตนพันธ คณะสหเวชศาสตร 
311. นางสาวปญญรัตน สอดสูงเนิน คณะสหเวชศาสตร 
312. นางสาวพชรพร เอ่ียมภิญโญ คณะสหเวชศาสตร 
313. นางสาวพัชรา จันเทา คณะสหเวชศาสตร 
314. นางสาวไพริน ปะติตัง คณะสหเวชศาสตร 
315. นางสาวภัทรินทร ศรีบุษย คณะสหเวชศาสตร 
316. นางสาวภัสสร เข้ียวสิงห คณะสหเวชศาสตร 
317. นางสาวละอองดาว คําผุย คณะสหเวชศาสตร 
318. นางสาววรานันท อติคุณธํารง คณะสหเวชศาสตร 
319. นางสาววันทิพย วันเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร 
320. นางสาววิติยา เกียรติพิมล คณะสหเวชศาสตร 
321. นางสาวศิริลักษณ ทองคํา คณะสหเวชศาสตร 
322. นางสาวสุกัญญา จวงประโคน คณะสหเวชศาสตร 
323. นางสาวสุชาดา รักอู คณะสหเวชศาสตร 
324. นางสาวสุธัญญา ผิวเผ่ือน คณะสหเวชศาสตร 
325. นางสาวสุภาวดี สอบเหล็ก คณะ สหเวชศาสตร 
326. นางสาวอภิญญา ออนอินทร คณะสหเวชศาสตร 
327. นางสาวอริศรา ตาละ คณะสหเวชศาสตร 
328. นางสาวอารียา หันษา คณะสหเวชศาสตร 
329. นางสาวไอริณ แสงมา คณะสหเวชศาสตร 
330. นางสาวกนกอร อนันตโชติกุล คณะสัตวแพทยศาสตร 
331. นางสาวเกศกนก กล่ินประทุม คณะสัตวแพทยศาสตร 
332. นางสาวจุฑามาศ ยองใย คณะสัตวแพทยศาสตร 
333. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญทัน คณะสัตวแพทยศาสตร 
334. นางสาวธัญญารัตน ฤทธ์ิรุง คณะสัตวแพทยศาสตร 
335. นางสาวนวลเนตร แกวชมภ ู คณะ สัตวแพทยศาสตร 
336. นางสาวพจนา กิจเจริญถาวร คณะสัตวแพทยศาสตร 
337. นางสาวพักตรพิมล แซยาง คณะสัตวแพทยศาสตร 
338. นางสาววีณา สืบเพ็ง คณะสัตวแพทยศาสตร 
339. นางสาวสาวิน ี กองแกว คณะสัตวแพทยศาสตร 
340. นางสาวสุชญา สอนโต คณะสัตวแพทยศาสตร 
341. นางสาวสุญาณี ประดิษฐ คณะสัตวแพทยศาสตร 
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342. นางสาวหงสชนก เถ่ือนเหมือน คณะสัตวแพทยศาสตร 
343. นางสาวอัจฉริยาพร พงษภวูนนัท คณะสัตวแพทยศาสตร 
344. นางสาวขจาริน ยศดํา คณะอักษรศาสตร 
345. นางสาวขวัญชนก ฉิมฉลอง คณะอักษรศาสตร 
346. นางสาวจิตสุนันท โพธ์ิงาม คณะอักษรศาสตร 
347. นางสาวชนนิกานต ฮมภิรมย คณะอักษรศาสตร 
348. นางสาวโชติรส ทองเงิน คณะอักษรศาสตร 
349. นางสาวฐิติวรรณ สีผ้ึง คณะอักษรศาสตร 
350. นางสาวณัฐพร นาคสุวรรณ คณะอักษรศาสตร 
351. นางสาวธันยชนก จํานง คณะอักษรศาสตร 
352. นางสาวนัทธมน เปรมสําราญ คณะอักษรศาสตร 
353. นางสาวนุชาดา ศรีสิทธิพจน คณะอักษรศาสตร 
354. นางสาวพิมพขวัญ เงยวจิิตร คณะอักษรศาสตร 
355. นางสาวพิมพนารา สัณฐิติวฑิูร คณะอักษรศาสตร 
356. นางสาวพิมพภัทร ชุมแกว คณะอักษรศาสตร 
357. นางสาวพิมพวภิา พินิจ คณะอักษรศาสตร 
358. นางสาววรัญญา ชัยภกัดิ ์ คณะอักษรศาสตร 
359. นางสาวสุปวีร แกวไทย คณะอักษรศาสตร 
360. นางสาวสุภาวดี ใจจร คณะอักษรศาสตร 
361. นางสาวกชกร สวัสดี สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
362. นางสาวกัณฐกิา เข่ือนแกว สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
363. นางสาวขวัญชนก เสาเวียง สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
364. นางสาวคนึงนุช ขยัน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
365. นางสาวจันทรทิพย พรมมา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
366. นางสาวจุฑารัตน คัญใหญ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
367. นางสาวชอผกา ใจหนัก สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
368. นางสาวฐิติยา ดีสวัสดิ ์ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
369. นางสาวดวงพร เกตุกัปตัน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
370. นางสาวทิพวรรณ สะทาน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
371. นางสาวธัญชนก ฉิมแชม สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
372. นางสาวธัญญลักษณ ต้ังพรประเสริฐ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
373. นางสาวธารวิมล แสวงงาม สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
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374. นางสาวนุจรี พรมฝน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
375. นางสาวปริณดา เมืองคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
376. นางสาวพันธิตา ทองมณ ี สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
377. นางสาวรจเรข สุทธมงคล สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
378. นางสาวรมณ อภิภัทรนนัท สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
379. นางสาววรารัตน เตชะยศ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
380. นางสาววิภาภรณ สมุทรไชยกิจ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
381. นางสาววิภาวรรณ โอทา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
382. นางสาวสุประวีณ อยูพรอม สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
383. นางสาวสุรีพร ยินด ี สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
384. นางสาวเสาวรส เงินด ี สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
385. นางสาวอนุสรา จันทะสุวรรณ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
386. นางสาวอภิญญา ตนสกุล สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
387. นางสาวอัมพิกา เช้ือหมอ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
388. นางสาวอัมพิกา มังคละ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 

 

ท้ังน้ีใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังน้ี 
1. ยืนยันการเขาพัก  

 นิ สิต ท่ีตองการยืนยันการ เข าพักใหดํ า เนินการผ านทางอิน เทอร เน็ต ท่ี 
www.rcuchula.com ในเวลา 08.00 น.ของ วันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2555  ถึงเวลา 23.59 น. 
ของวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม 2555 โดยใหนิสิตใช User name และ Password ท่ีใชใน
วันกรอกใบสมัครดําเนินการดังนี้   

  1.1  Login เขาไปเปล่ียนแปลงขอมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชน
เปล่ียนเปนเลขประจําตัวนิสิต  
  1.2  แนบ File รูปถายสีแตงกายดวยชุดนิสิต พื้นหลังของรูปถายเปนสีขาว 
สีฟาหรือสีน้ําเงิน ไฟลชนิด .jpg มีขนาด 500 kb หากนิสิตไมสามารถดําเนินการไดตามท่ี
แจงใหติดตอสํานักงานหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท 02-2183642 - 3 และ02 - 2183649 

 2. การมอบตัวและรับเอกสารประจําตัว   
   ใหนิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารขั้นตอนและข้ันตอนการพิมพแบบฟอรม

การชําระเงินคาหอพัก บันทึกลายน้ิวมือ และเขาพักในวันศุกรท่ี 1 มิถุนายน 2555 เวลา 
09.00 น. ณ อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ช้ัน (ตึกพุดซอน)  แตงกายดวยชุดนิสิต ตรวจสอบ
และดาวนโหลดแผนท่ีการเดินทางวันมอบตัวท่ีแสดงในเว็ปไซต www.rcuchula.com 
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 3. การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก  
   พิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาหอพักนิสิตจากเว็ปไซต www.rcuchula.com     

ตามข้ันตอนท่ีแจกใหในวันมอบตัวแลวนําแบบฟอรมไปชําระคาธรรมเนียมหอพักนิสิต            
ท่ีฝายการคลัง อาคารจามจุรี 5 ช้ัน 3 ระหวางวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2555 ถึงวันจันทรท่ี 11  
มิถุนายน  2555 ระหวางเวลา 08.30 - 15.00 น. (เฉพาะวันทําการของฝายการคลัง) หรือ
ชําระผานทางธนาคารไทยพาณิชย รายละเอียดตามข้ันตอน วิธีการชองทางการชําระเงิน
ผานธนาคารไทยพาณิชย ต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2555 ถึงเวลา 
22.30 น.ของวันจันทรท่ี 11 มิถุนายน 2555 รายละเอียดตามประกาศ เร่ือง กําหนดการชําระ
เงินคาหอพักนิสิต ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 

 4. ปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก  
  วันศุกรท่ี 8 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 

ท้ังนี้ หากนิสติผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสติ 

      
  ประกาศ         ณ    วนัท่ี   22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555     
   

 
รองศาสตราจารย ดร. ธนิต ธงทอง 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบด ี

ปฏิบัติการแทนผูรักษาการแทนอธิการบด ี


