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ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง 
 ภาคปลาย ปีการศึกษา  2555   

.......................................................................... 
            ด้วยบัดนี้  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก
ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้
นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตหญิง  
         

1.  นางสาว กมลชนก สกนธวัฒน์ คณะ ครุศาสตร์ 5143505227 
2.  นางสาว ชมภูนุช จันทร์แสง คณะ ครุศาสตร์ 5143551027 
3.  นางสาว ทิตตาพร แซ่ลี้ คณะ ครุศาสตร์ 5143578027 
4.  นางสาว ประภาพร บุญลา คณะ ครุศาสตร์ 5143613327 
5.  นางสาว รสรินทร์ เจริญมังษา คณะ ครุศาสตร์ 5143687827 
6.  นางสาว รัตนาภรณ์ อมรทวีสิน คณะ ครุศาสตร์ 5144229227 
7.  นางสาว ลภัสรดา ไววิลา คณะ ครุศาสตร์ 5144424227 
8.  นางสาว ธิตินาฏ ขุนมธุรส คณะ ครุศาสตร์ 5243560827 
9.  นางสาว สิณีพร ตาค า คณะ ครุศาสตร์ 5243626627 

10.  นางสาว ธัญญา ญาณภักดี คณะ ครุศาสตร์ 5244515827 
11.  นางสาว กมลวรรณ สินประเสริฐ คณะ ครุศาสตร์ 5343505427 
12.  นางสาว เซียเวย หลิน คณะ ครุศาสตร์ 5343892227 
13.  นางสาว กุลนันทน ์ ม่วงสนธิ์ คณะ ครุศาสตร์ 5443519327 
14.  นางสาว นภัส พ่วงมาลี คณะ ครุศาสตร์ 5443591427 
15.  นางสาว วิลาวัลย ์ วงศ์ทิพย์ คณะ ครุศาสตร์ 5443680627 
16.  นางสาว ศุภิสรา นามเดช คณะ ครุศาสตร์ 5443694427 
17.  นางสาว ณัฐวิภา สาลาสุตา คณะ ครุศาสตร์ 5443811527 
18.  นางสาว ปริษา อัคคีเดช คณะ ครุศาสตร์ 5443817327 
19.  นางสาว ชลิตา จินันทุยา คณะ ครุศาสตร์ 5543544027 
20.  นางสาว ธนัชญา ธนูถนัด คณะ ครุศาสตร์ 5543591527 
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21.  นางสาว ธิดารัตน์ ศิริมาศกูล คณะ ครุศาสตร์ 5543600527 
22.  นางสาว นพมน วิสากล คณะ ครุศาสตร์ 5543603427 
23.  นางสาว ยศวด ี ระติเดช คณะ ครุศาสตร์ 5543678527 
24.  นางสาว ศศินิภา อุทัยสอาด คณะ ครุศาสตร์ 5543717327 
25.  นางสาว สุรัสวดี สังข์ทอง คณะ ครุศาสตร์ 5543737927 
26.  นางสาว สุภาภรณ์ ท าบุญ คณะ ครุศาสตร์ 5544430327 
27.  นางสาว นนทิยา เฉิน คณะ ครุศาสตร์ 5544613927 
28.  นางสาว ขวัญฤทัย ช่างสลัก คณะ จิตวิทยา 5237410438 
29.  นางสาว พัทตร์วิมล ลิ้มพิสุทธิ ์ คณะ นิติศาสตร์ 5446166034 
30.  นางสาว คุณาทัย ศุภพินิจ คณะ นิติศาสตร์ 5546022334 
31.  นางสาว ปวิตรา ทิพยะวัฒน์ คณะ นิติศาสตร์ 5546120134 
32.  นางสาว วโรชา บัวทอง คณะ นิติศาสตร์ 5546209434 
33.  นางสาว รัตนาภรณ์ ทานน้ า คณะ นิเทศศาสตร์ 5345112828 
34.  นางสาว เกศทิพย์ พิเชฐเมธากุล คณะ นิเทศศาสตร์ 5545072528 
35.  นางสาว เบญญาภา สุขสโมสร คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5342313026 
36.  นางสาว นภัสวรรณ ภูรีจารุโรจน์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5136579633 
37.  นางสาว พัทธนันท์ ปริสัญญุตานนท์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5236809033 
38.  นางสาว เกสร ดวงเวียง คณะ เภสัชศาสตร์ 5436511133 
39.  นางสาว กานต์ระพี นิธิสันถวะคุปต์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5436710733 
40.  นางสาว พรกนก เสียงล้ า คณะ เภสัชศาสตร์ 5436757233 
41.  นางสาว กนกวรรณ์ กาวิละ คณะ เภสัชศาสตร์ 5536501033 
42.  นางสาว วัจนีย์ สุทธิกาศนีย ์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5536572533 
43.  นางสาว รติพร ใจยศ คณะ เภสัชศาสตร์ 5536759633 
44.  นางสาว ภัทรวรรณ์ บ ารุงกิจ คณะ รัฐศาสตร์ 5241441424 
45.  นางสาว ชุติมา เภาประเสริฐ คณะ รัฐศาสตร์ 5541009324 
46.  นางสาว จัสมิน หมีดเส็น คณะ รัฐศาสตร์ 5541205024 
47.  นางสาว ญาดา เทพนม คณะ รัฐศาสตร์ 5541214624 
48.  นางสาว นฤมล ยามาเร็ง คณะ รัฐศาสตร์ 5541225524 
49.  นางสาว ณิชาบูล ชายหาด คณะ วิทยาศาสตร์ 5433091323 
50.  นางสาว ณัฏฐกานต์ พันธาสุ คณะ วิทยาศาสตร์ 5532047723 
51.  นางสาว ปัญญ์ แสงไชย คณะ วิทยาศาสตร์ 5532108332 
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52.  นางสาว พัทธ์ธีรา เพชรทองเกลี้ยง คณะ วิทยาศาสตร์ 5532123723 
53.  นางสาว พิมณภัทร์ บุณยโพธิวัฒน์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5532130023 

54.  นางสาว สิริมา เพชรแบน คณะ วิทยาศาสตร์ 5532573423 

55.  นางสาว อลิศา โทณะวณิก คณะ วิทยาศาสตร์ 5532576323 

56.  นางสาว ศิวาพร เกณฑ์สาคู คณะ วิทยาศาสตร์ 5532636323 
57.  นางสาว ภัทราพร เตโจ คณะ วิทยาศาสตร์ 5532728423 

58.  นางสาว วริษา ไผ่สนจ าลองศรี คณะ วิทยาศาสตร์ 5532735823 

59.  นางสาว นัชชา สุขขี คณะ วิทยาศาสตร์ 5532815323 

60.  นางสาว ทัศนีย์พร จันทดิษฐ์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5532923423 

61.  นางสาว อโยธยา ศรีอินทร์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5533310923 

62.  นางสาว ศุภธิดา พจนา คณะ วิทยาศาสตร์ 5533395223 

63.  นางสาว สุรางค์รักษ์ ฤทธิศร คณะ วิทยาศาสตร์ 5533401323 

64.  นางสาว วิภาวนันท์ จรลี คณะ วิทยาศาสตร์ 5533492423 
65.  นางสาว จิตพิสุทธิ์ จ านงค์จิตร คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5237717139 

66.  นางสาว ศิริพร ปรือทอง คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337819639 

67.  นางสาว ธนาภรณ์ มหาศรัทธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5130237921 

68.  นางสาว หนึ่งฤทัย อยู่ยง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5530819521 
69.  นางสาว ศรีสุดารัตน์ ชิตประเสริฐ คณะ เศรษฐศาสตร์ 5445633529 

70.  นางสาว กนกวรรณ เกรียงไกรวิทย์ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5135502031 

71.  นางสาว สิตาภา ปลื้มปรีดี คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5335513131 

72.  นางสาว นันทนา บุญสงเคราะห์ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5335555531 
73.  นางสาว เบญจธรรม ไทยธรรม คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5335561231 

74.  นางสาว สุนิสา งามสิทธิศักดิ ์ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5335629331 

75.  นางสาว ธัญญธร หิรัญกนกโชติ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5535545431 

76.  นางสาว ปิยธิดา สุวรรณทวี คณะ อักษรศาสตร์ 5540144122 

77.  นางสาว สุจารี วัฒนะรัตน์ คณะ อักษรศาสตร์ 5540228222 

78.  นางสาว อินทิรา วันทอง คณะ อักษรศาสตร์ 5540260222 

79.  นางสาว ปาณิสรา เลาหล่าย คณะ อักษรศาสตร์ 5540309422 

80.  นางสาว ฟารีดา อิทธิฤทธิพันธุ ์ คณะ อักษรศาสตร์ 5540514722 
81.  นางสาว กัณฐิกา เขื่อนแก้ว ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5547003640 
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82.  นางสาว วิภาภรณ์ สมุทรไชยกิจ ส านักงานฯ วิจัยทรัพยากรการเกษตร 5547033440 
 

ทั้งนี้ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ยืนยันการเข้าพัก  
1.1 นิสิตที่ต้องการยืนยันการเข้าพักให้ด าเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rcuchula.com ใน
เวลา 08.00 น.ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 08.00-23.59 น. โดยให้นิสิตใช้ User name 
และ Password ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัครด าเนินการดังนี้   
1.1.1  แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ าเงิน

ไฟล์ชนิด .jpg มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อ
ส านักงานหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-2183642 -3และ 02-2183649 

 2. การมอบตัว  ให้นิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารขั้นตอนและขั้นตอนการพิมพ์  บันทึก
ลายนิ้วมือ และเข้าพักในวันจันทร์ท่ี 22 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารหอพักนิสิต
หญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)  แต่งกายด้วยชุดนิสิต 

 3. การช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ถึงวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 
2555 รายละเอียดขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมหอพักจะประกาศให้ทราบต่อไป 

4. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก วัน เวลา สถานที่ จะประกาศให้ทราบต่อไป 
 

   ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าพักในหอพักนิสิต 

   
   ประกาศ  ณ  วันที่         กันยายน  พ.ศ. 2555  
      

(รองศาสตร์จารย์ ดร.ธนิต ธงทอง) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


