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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีท่ีผ#านการคัดเลือกเข&าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

ประจําภาคปลาย ป1การศึกษา 2557 
--------------------------------------- 

 ด&วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได&พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม#หอพัก
ระดับปริญญาตรีท่ีประสงค�จะเข&าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) ประจําภาคปลาย ป1การศึกษา 2557 
เรียบร&อยแล&ว จึงประกาศให&นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต#อไปนี้ ได&รับสิทธิ์เข&าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

1. นางสาว กิรินฌ�ฐิษา เลียงแสงทอง คณะครุศาสตร� 5343536927 
2. นางสาว ชนิกานต� บูชากรณ� คณะครุศาสตร� 5343581027 
3. นางสาว ภัทรสุดา แก&วโวหาร คณะครุศาสตร� 5343758927 
4. นางสาว ภัทรสุดา ไชยสิงห� คณะครุศาสตร� 5343759527 
5. นางสาว วชิรา ธนะสมบัติ คณะครุศาสตร� 5343801127 
6. นางสาว หัทยาพร รักษ�สุจริต คณะครุศาสตร� 5343894527 
7. นางสาว อัจฉรา เนื่องจํานงค� คณะครุศาสตร� 5343917327 
8. นางสาว ไอลดา นราเกษแก&ว คณะครุศาสตร� 5343941327 
9. นางสาว วิรัลยุพา คงภักดี คณะครุศาสตร� 5443679027 

10. นางสาว หทัยภัทร ทารัตน� คณะครุศาสตร� 5443729827 
11. นางสาว แพรมาศ นิลวงศ� คณะครุศาสตร� 5443824727 
12. นางสาว สิริกัญญา ภาระกุล คณะครุศาสตร� 5444617327 
13. นางสาว ณัฐนิชา ไชยชนะ คณะครุศาสตร� 5543567527 
14. นางสาว ตะวันฉาน ศิริวัฒนาลิขิต คณะครุศาสตร� 5543580627 
15. นางสาว ปทิตตา สิทธิเกษร คณะครุศาสตร� 5543620027 
16. นางสาว ปภาวรินทร� สุขยิ่ง คณะครุศาสตร� 5543622327 
17. นางสาว พรรวินท� บุญมีพิพิธ คณะครุศาสตร� 5543648727 
18. นางสาว ข&าวทิพย� ทีสุกะ คณะครุศาสตร� 5543804227 
19. นางสาว จุฑามาศ วิชิต คณะครุศาสตร� 5643535527 
20. นางสาว ปรียพานุส บุตรงาม คณะครุศาสตร� 5643611527 
21. นางสาว พัชรพร ถ&วยทอง คณะครุศาสตร� 5643623027 
22. นางสาว ศุภิสรา นาคผจญ คณะครุศาสตร� 5643686627 
23. นางสาว กมลเนตร จันฤาชัย คณะครุศาสตร� 5743504127 
24. นางสาว ธัญญลักษณ� ศรีสว#าง คณะครุศาสตร� 5743568327 
25. นางสาว เยาวนรี เพ็งแจ#ม คณะครุศาสตร� 5743624827 
26. นางสาว วรัชยา ประเสริฐบูรณ� คณะครุศาสตร� 5743642027 
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27. นางสาว ชวัลนุช จันธิมา คณะครุศาสตร� 5744110727 
28. นางสาว ชลิตา วิริยะจาตุทิศ คณะครุศาสตร� 5744203427 
29. นางสาว พรชนิตว� แย&มทรัพย� คณะครุศาสตร� 5744213727 
30. นางสาว พัฐอร ขําวิจิตร� คณะครุศาสตร� 5744216627 
31. นางสาว ฐานณิสสร รักมิตร คณะครุศาสตร� 5744603827 
32. นางสาว ฐิติมา สังขจันทร� คณะครุศาสตร� 5744604427 
33. นางสาว กรกมล ง#วนทอง คณะจิตวิทยา 5637406338 
34. นางสาว ชนม�ธนิสา วิวัฒน�วรายศ คณะจิตวิทยา 5637419538 
35 นางสาว ชลธิชา ธาดานุกูลวัฒนา คณะจิตวิทยา 5637421738 
36. นางสาว ณัฐสุดา บุญอยู# คณะจิตวิทยา 5637438438 
37. นางสาว ทอฝLน สิทธิฤกษ� คณะจิตวิทยา 5637445838 
38. นางสาว กรรัตน� เสมาทอง คณะจิตวิทยา 5737405838 
39. นางสาว สุวีรยา พิรัชต�ชัยกุล คณะจิตวิทยา 5737498138 
40. นางสาว อรอนงค� อติพรพาณิชย� คณะจิตวิทยา 5737503638 
41. นางสาว ภัทรทิยา ปMตภัทรกุล คณะทันตแพทยศาสตร� 5636086032 
42. นางสาว ศิรดา ไทยสีหราช คณะทันตแพทยศาสตร� 5336108932 
43 นางสาว ขนิษฐา เจนพิชัย คณะทันตแพทยศาสตร� 5436007232 
44. นางสาว จารุตา เกียรตินิมิตรา คณะทันตแพทยศาสตร� 5436012332 
45. นางสาว ภัทธิยาธร แก&วพะเนาว� คณะทันตแพทยศาสตร� 5436093132 
46. นางสาว รัตนพร ภัทราคร คณะทันตแพทยศาสตร� 5436102132 
47. นางสาว ณัฐชยา สุวรรณพงศ� คณะทันตแพทยศาสตร� 5536035932 
48. นางสาว ชโลชา เกตุงาม คณะทันตแพทยศาสตร� 5736030932 
49. นางสาว ณิชากร สุขวิบูลย�ผล คณะทันตแพทยศาสตร� 5736045332 
50. นางสาว ปรมาภรณ� นุชเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร� 5736067132 
51. นางสาว พรนภัส ลีสุรพงศ� คณะทันตแพทยศาสตร� 5736074532 
52. นางสาว มุกด� ซ่ือต#อศักด์ิ คณะทันตแพทยศาสตร� 5736098632 
53. นางสาว จิรกมล จรัลชวนะเพท คณะนิติศาสตร� 5546024634 
54. นางสาว รินรดา จงถาวรสถิตย� คณะนิติศาสตร� 5546193034 
55. นางสาว สุพิชญา หม่ืนแก&ว คณะนิติศาสตร� 5546255234 
56. นางสาว ฐิตาพร เลือกหา คณะนิติศาสตร� 5646043634 
57. นางสาว เปมิกา ท่ังทอง คณะนิติศาสตร� 5646118034 
58. นางสาว หทัยชนก ลิ้มพัฒนกุล คณะนิติศาสตร� 5646202034 
59. นางสาว ใบฝOาย กาเจริญ คณะนิติศาสตร� 5746142134 
60. นางสาว พิชชานันท� ปMลกศิริ คณะนิติศาสตร� 5746170734 
61. นางสาว พัทธนันท� บุญญารักษ� คณะนิเทศศาสตร� 5645092128 
62. นางสาว ภัทรภา ศรีสิทธิเดชารักษ� คณะนิเทศศาสตร� 5645100528 
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63. นางสาว พรหมธิดา ฤกษ�ฉวี คณะนิเทศศาสตร� 5745255228 
64. นางสาว ธันยธร จรรยาวรลักษณ� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5442035726 
65. นางสาว ธนวรรณ ผลพูน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542042126 
66. นางสาว ไหม ซ่ือต#อศักด์ิ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542099026 
67. นางสาว อภิสรา อุทัยธีระโกเมน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542103826 
68. นางสาว ธนวรรณ เกษแก&ว คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542792126 
69. นางสาว วิรัลพัชร� สะอาดมานะชาติ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542906426 
70. นางสาว วรวรรณ วรรณเศียร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5642502626 
71. นางสาว อรจิรา ลิ้มทุติเนตร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5642543326 
72 นางสาว กสิณี ปLณยวณิช คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5642706326 
73. นางสาว กัญญ�วรา นิลมัย คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742002226 
74. นางสาว งามสิรี รุ#งเรืองเดชวัฒนา คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742006826 
75. นางสาว วิชิดา เมืองไพศาล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742080126 
76. นางสาว สุกฤตา พลอยประจําเมือง คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742097926 
77. นางสาว หทัยภัทร ศรีศักด์ิสรชาติ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742101726 
78. นางสาว ชลธิชา เกตุงาม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742355826 
79. นางสาว อัจฉรา ชาติสุทธิผล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742545726 
80. นางสาว คุณาพร ตังคเศรษฐกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742718026 
81. นางสาว ปาริชาด จรูญไชยพิพัฒน� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742833426 
82. นางสาว เชษฐ�สุดา เป1Pยมสมบูรณ� คณะเภสัชศาสตร� 5436725133 
83. นางสาว ประภัสสร ประชุมพันธ� คณะเภสัชศาสตร� 5436751433 
84. นางสาว ปุญณดา สัตยารมณ� คณะเภสัชศาสตร� 5536553633 
85. นางสาว พัทธ�ธีรา สิรจิรานุวัฒน� คณะเภสัชศาสตร� 5636555033 
86. นางสาว มนรวี คุ&มบัว คณะเภสัชศาสตร� 5636565233 
87. นางสาว ศิริกุล คณาวิวัฒน� คณะเภสัชศาสตร� 5636576133 
88. นางสาว สโรชา อินทร�แสง คณะเภสัชศาสตร� 5636581233 
89. นางสาว อัษฎาพร พรรัตนานุกูล คณะเภสัชศาสตร� 5636593833 
90. นางสาว อิสิริยะชล สุกหนองโปร#ง คณะเภสัชศาสตร� 5636594433 
91. นางสาว ขนิษฐา เจนสันติกุล คณะเภสัชศาสตร� 5636709333 
92. นางสาว สุวนันท� บุญโยประการ คณะเภสัชศาสตร� 5636782033 
93. นางสาว โสรยา จึงเสถียรพงศ� คณะเภสัชศาสตร� 5636783733 
94. นางสาว นภัศ นิยม คณะเภสัชศาสตร� 5736532633 
95. นางสาว สุปรียา มาสระคู คณะเภสัชศาสตร� 5736781533 
96. นางสาว สุภัควดี คําแสน คณะเภสัชศาสตร� 5736782133 
97. นางสาว แพรดาว สีตะมัย คณะรัฐศาสตร� 5541452624 
98. นางสาว พรปวีณ� ชัยวิริยะวงศ� คณะรัฐศาสตร� 5541637424 
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99. นางสาว อรุณวรรณ เกตุสิริ คณะรัฐศาสตร� 5541663724 
100. นางสาว ศุทธิลักษณ� ระย&า คณะรัฐศาสตร� 5641055224 
101. นางสาว ฉายรวีภัทร� ธีรภานุชัยกุล คณะรัฐศาสตร� 5641607724 
102. นางสาว ขวัญเนตร อ#Rนจิตร คณะรัฐศาสตร� 5741409924 
103. นางสาว ณัฐธิดา เจริญกิจพูลผล คณะรัฐศาสตร� 5741421324 
104. นางสาว อาภารัชต� ฟุOงสถิตวรกุล คณะรัฐศาสตร� 5741664524 
105. นางสาว ปLทมาพร จิราษฎร� คณะวิทยาศาสตร� 5332927823 
106. นางสาว ปรัชญาพร ธรรมวาโร คณะวิทยาศาสตร� 5432092823 
107. นางสาว วิลัยพร ศรีนาม คณะวิทยาศาสตร� 5432734023 
108. นางสาว ฉัตรปวีณ� ไชยปLญญาวิชญ� คณะวิทยาศาสตร� 5432915323 
109. นางสาว กานต�พิชชา นาคพันธ� คณะวิทยาศาสตร� 5433255023 
110. นางสาว พรทิพย� ภู#ธราธร คณะวิทยาศาสตร� 5532118623 
111. นางสาว ภัคจิรา ชัยสุรจินดา คณะวิทยาศาสตร� 5532144923 
112. นางสาว หริณลักษมณ� ชัยศรีสุข คณะวิทยาศาสตร� 5532218723 
113. นางสาว สุธิน ี หะริณธนาวุฒิ คณะวิทยาศาสตร� 5532574023 
114. นางสาว ภัณฑิรา ปLญจะวัฒนันท� คณะวิทยาศาสตร� 5532951023 
115. นางสาว ปณรรฐ�พร ทุติยาสานต์ิ คณะวิทยาศาสตร� 5533109123 
116. นางสาว ธัญจิรา กลิ่นสวาทหอม คณะวิทยาศาสตร� 5533369023 
117. นางสาว ดนยวรรณ สุวรรณสุข คณะวิทยาศาสตร� 5632070123 
118. นางสาว รัตติยา วิสุทธิพันธ� คณะวิทยาศาสตร� 5632155923 
119. นางสาว ธนาภร มีทรัพย� คณะวิทยาศาสตร� 5633082923 
120. นางสาว ปวรวันทน� จิตต�สมุทร คณะวิทยาศาสตร� 5633381523 
121. นางสาว พิญาดา เจริญเชื้อ คณะวิทยาศาสตร� 5633389623 
122. นางสาว นิสาชล หยาง คณะวิทยาศาสตร� 5633685323 
123. นางสาว อสมาภรณ� ปราสาททอง คณะวิทยาศาสตร� 5732215023 
124. นางสาว สิริวารินทร� นิลพุทรา คณะวิทยาศาสตร� 5732754923 
125. นางสาว ชญานิศ สุขวารี คณะวิทยาศาสตร� 5732956323 
126. นางสาว เกวลี วีรบวรกุล คณะวิทยาศาสตร� 5733061823 
127. นางสาว โชติกา แก&วโชติรุ#ง คณะวิทยาศาสตร� 5733081323 
128. นางสาว ธัญสิริ พีรานุวัฒน� คณะวิทยาศาสตร� 5733105823 
129. นางสาว ศุภสุตา เหลืองประพฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร� 5733167723 
130. นางสาว อัญมณี งามวัฒน� คณะวิทยาศาสตร� 5733185023 
131. นางสาว ปาณิศา ธารพุฒ คณะวิทยาศาสตร� 5733678023 
132. นางสาว แพรพลอย ธโนศวรรย� คณะวิทยาศาสตร� 5733689023 
133. นางสาว วริศรา อิทธิสัญญากร คณะวิศวกรรมศาสตร� 5430541921 
134. นางสาว ธนัญสรณ� โชติพัชราภิรมย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5630250421 
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135. นางสาว ณัฏฐา ยิ้มศิริวัฒนะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 5630807021 
136. นางสาว อธิชา วงค�คําหล&า คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730664721 
137. นางสาว คณิศร พุ#มเพ่ิม คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730802021 
138. นางสาว พัชริดา พัดพาดี คณะวิศวกรรมศาสตร� 5731079821 
139. นางสาว รสสุคนธ� อุทธโยธา คณะศิลปกรรมศาสตร� 5546880435 
140. นางสาว พิมพ�รภัส พฤกษพิทักษ� คณะศิลปกรรมศาสตร� 5746885835 
141. นางสาว ชนกนันท� น&อยทิพย� คณะเศรษฐศาสตร� 5745522829 
142. นางสาว พิชญา เฮงขวัญ คณะเศรษฐศาสตร� 5745594029 
143. นางสาว ศุภธิดา ฟOาเลื่อน คณะเศรษฐศาสตร� 5745628729 
144. นางสาว ชนิตร�นันทน� ผดุงนานนท� คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 5634008725 
145. นางสาว ศิรดา อรุณมีศรี คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 5634441725 
146. นางสาว ชนินทร สุดาจันทร� คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 5634506925 
147. นางสาว ฟOาลดา รุณภัย คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 5634527025 
148. นางสาว ญาณกร อุ#ยสมพงศ� คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 5734307425 
149. นางสาว พิมพ�วิภา ตราชูวณิช คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 5734620825 
150. นางสาว ศรัญญา คมกล&า คณะสหเวชศาสตร� 5437276937 
151. นางสาว สินีมาศ เนาว�แก&ว คณะสหเวชศาสตร� 5537104737 
152. นางสาว บุญญาพร เลิศวัฒนกิตติ คณะสหเวชศาสตร� 5537241037 
153. นางสาว รังสิยา ไล#ชะพิษ คณะสหเวชศาสตร� 5537261537 
154. นางสาว วรานันท� อติคุณธํารง คณะสหเวชศาสตร� 5537332437 
155. นางสาว ณิชชารีย� วีระพงษ�วัฒนา คณะสหเวชศาสตร� 5737027237 
156. นางสาว ณัฏฐา วรรณศิริพิพัฒน� คณะสหเวชศาสตร� 5737215937 
157. นางสาว วีรินทร อรุณราษฎร� คณะสัตวแพทยศาสตร� 5435615631 
158. นางสาว อินทุอร ธีรานุวัฒน� คณะสัตวแพทยศาสตร� 5435640231 
159. นางสาว นภาพร ชัญญาธนาภา คณะสัตวแพทยศาสตร� 5535548331 
160. นางสาว พรชนก ปานภักดี คณะสัตวแพทยศาสตร� 5535566631 
161. นางสาว ศิริศาร� ตราเกียรติกุล คณะสัตวแพทยศาสตร� 5535601931 
162. นางสาว ชนิดาภา แพรวกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร� 5735519331 
163. นางสาว ชนิตา ศิรกุลวัฒน� คณะสัตวแพทยศาสตร� 5735520931 
164. นางสาว ชัญญาณัฐ สุขสิริทรัพย�กุล คณะสัตวแพทยศาสตร� 5735524431 
165. นางสาว แพรพลอย มุจลินทโมลี คณะสัตวแพทยศาสตร� 5735595031 
166. นางสาว กชกร จินดานลินี คณะอักษรศาสตร� 5540001022 
167. นางสาว ณัฐชา กําลังกิจ คณะอักษรศาสตร� 5540068122 
168. นางสาว ธนัชชา เศาธยะนันท� คณะอักษรศาสตร� 5540085822 
169. นางสาว ณฐกานต� ช#อหิรัญกุล คณะอักษรศาสตร� 5640040622 
170. นางสาว พิมพ�ชนก ต้ังเทียมศิริกุล คณะอักษรศาสตร� 5640148822 
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171. นางสาว วัชรียา ยอดประทุม คณะอักษรศาสตร� 5640206522 
172. นางสาว เอ้ืองวรินทร� สมจิตรานุกิจ คณะอักษรศาสตร� 5640273522 
173. นางสาว ณัฐสุดา มุทานนท� คณะอักษรศาสตร� 5740082022 
174. นางสาว ธนพร คงธรรมวงศ� คณะอักษรศาสตร� 5740096922 
175. นางสาว นาทาชา พลอยไพลิน คณะอักษรศาสตร� 5740124822 
176. นางสาว เบญจ�รพี สระฏัน คณะอักษรศาสตร� 5740130522 
177. นางสาว รัฐนันท� ขุนทอง คณะอักษรศาสตร� 5740205022 
178. นางสาว วริษฐา ชูเตชะ คณะอักษรศาสตร� 5740214622 
179. นางสาว ศศิตา ผลอุดม คณะอักษรศาสตร� 5740235822 
180. นางสาว ศุภวรรณ ใหญ#เสมอ คณะอักษรศาสตร� 5740245022 
181. นางสาว สุทธจิต บูรณกานนท� คณะอักษรศาสตร� 5740257622 

 

  
 

ท้ังนี้ ให&นิสิตท่ีมีรายชื่อดังกล#าวปฏิบัติดังนี้ 
1. ยืนยันสิทธิ์การเข�าพัก ให&นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข&าพักผ#านทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต 

http://www.rcuchula.com ตั้งแต� เวลา 08.00 น. ของวันเสาร�ท่ี 29 พฤศจิกายน 2557 ถึง 
เวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย�ท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 โดยให&นิสิตใช& User name และ 
Password ท่ีใช&ในวันกรอกใบสมัคร ดําเนินการดังนี้ 
1.1 Login เข&าระบบเพ่ือยืนยันเลขประจําตัวนิสิต 
1.2 แนบ File รูปถ#ายสีแต#งกายด&วยชุดนิสิต พ้ืนหลังของรูปถ#ายเปmนสีขาว สีฟOา หรือสีน้ําเงิน ไฟล�
ชนิด .jpg มีขนาดไม#เกิน 500 kb 

2. มอบตัวเข�าพักในหอพักนิสิต รับทราบห&องพัก รับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือ และเข&าพัก 
ในวันอาทิตย�ท่ี 4 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณท่ีสํานักงานหอพักนิสิต
กําหนด 

3. ชําระเงินค�าธรรมเนียมหอพัก วัน เวลา รายละเอียด และข้ันตอนการชําระค#าธรรมเนียมหอพัก 
จะประกาศให&ทราบต#อไป 

4. ปฐมนิเทศนิสิตใหม�หอพัก วัน เวลา และสถานท่ี จะประกาศให&ทราบต#อไป 
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี หมายเลขโทรศัพท� 02-2183642-3 ในวันและเวลาราชการ 

ท้ังนี้ หากนิสิตผู�ใดไม�ดําเนินการในข�อใดข�อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข�าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ   ณ   วันท่ี     28       พฤศจิกายน 2557 

  
ธนิต ธงทอง 

(รองศาสตราจารย� ดร.ธนิต  ธงทอง) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


