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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีท่ีผ#านการคัดเลือกเข&าพักในหอพักนิสิตหญิง  

(ตึกจําปา ตึกพุดตาน และตึกพุดซ&อน) 
ประจําภาคปลาย ป0การศึกษา 2557 
--------------------------------------- 

 ด&วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได&พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม#
หอพักระดับปริญญาตรีท่ีประสงค�จะเข&าพักในหอพักนิสิตหญิง (ตึกจําปา ตึกพุดตาน และตึกพุดซ&อน) ประจํา
ภาคปลาย   ป0การศึกษา 2557 เรียบร&อยแล&ว จึงประกาศให&นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต#อไปนี้ ได&รับสิทธิ์เข&าพักในหอพัก
นิสิตหญิง  (ตึกจําปา ตึกพุดตาน และตึกพุดซ&อน) 

1 นางสาววันวิสาข� เสาว�สิงห� คณะครุศาสตร� 5343818927 
2 นางสาวอารยา สาเกทอง คณะครุศาสตร� 5343928227 
3 นางสาวอุมาภรณ� ดวงรัตนเอกชัย คณะครุศาสตร� 5443752127 
4 นางสาวศิริลักษณ� เรืองไพศาล คณะครุศาสตร� 5543720127 
5 นางสาวสุณัฐชา สายยืด คณะครุศาสตร� 5543731027 
6 นางสาวจันทร�ประภา มโนรมชัชวาล คณะครุศาสตร� 5543904327 
7 นางสาวมัลลิกา อินุคาอิ คณะครุศาสตร� 5544217027 
8 นางสาวธันว�ชนก เติมเกียรติไพบูลย� คณะครุศาสตร� 5643582027 
9 นางสาวชลลดา ปDทมขจร คณะครุศาสตร� 5743535627 

10 นางสาวธนพร แก&วเต#า คณะครุศาสตร� 5743560227 
11 นางสาวศิริประภา แสงจันทร� คณะครุศาสตร� 5744131927 
12 นางสาวอรจิรา ขันอาษา คณะครุศาสตร� 5744136027 
13 นางสาวภรณ�วลักษณ� สินไชย คณะทันตแพทยศาสตร� 5736085432 
14 นางสาวพิชญา จันทร�เสละ คณะนิติศาสตร� 5646133434 
15 นางสาวเพ็ญประไพ วงษ�เสง่ียม คณะนิเทศศาสตร� 5345096427 
16 นางสาวกุลธรา อ่ิมเงิน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542719426 
17 นางสาวอิสราพร ชูมณี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542952226 
18 นางสาวพิรญาณ� พันสิทธิวรกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742461626 
19 นางสาวภาพิมล ทองปาน คณะเภสัชศาสตร� 5236568833 
20 นางสาวภัทรกันย� จันทร�พร&อม คณะเภสัชศาสตร� 5736557333 
21 นางสาวปาณิศา พิกุลสนธยา คณะรัฐศาสตร� 5441037824 
22 นางสาวจิตตานันท� อ&นทิม คณะรัฐศาสตร� 5641407524 
23 นางสาวกานต�ธีรา เอ่ียมใส คณะวิทยาศาสตร� 5333059223 
24 นางสาวทิฆัมพร พรหมศิริ คณะวิทยาศาสตร� 5433093623  
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25 นางสาวจุฑารัตน� บุญพร คณะวิทยาศาสตร� 5532608823 
26 นางสาวอังศุมาลี วีรบรรจง คณะวิทยาศาสตร� 5632830823 
27 นางสาววิภาดา สิทธิวัง คณะวิทยาศาสตร� 5633142923 
28 นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย� คณะวิทยาศาสตร� 5633387323 
29 นางสาวจิรวรรณ เลิศวิลัย คณะวิทยาศาสตร� 5732018723 
30 นางสาวกวิสรา สวัสดี คณะวิทยาศาสตร� 5732155023 
31 นางสาวสุลักขณา บางละมาด คณะวิทยาศาสตร� 5732201123 
32 นางสาวสัณห�ฤทัย หอสว#างวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 5732576523 
33 นางสาวพรลภัส เลิศศักด์ิวานิช คณะวิทยาศาสตร� 5732980323 
34 นางสาวพัชรี วงษาสน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5537773539 
35 นางสาวปริมประภา หนุนเงิน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737755439 
36 นางสาวสุพรรษา สมานโสร� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737792639 
37 นางสาวญานิศา พิมพ�สาร คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737795539 
38 นางสาวช#อนภา สิทธิ์ธัง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737809739 
39 นางสาวสุวนันท� สิงหอําพล คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737816039 
40 นางสาวสรัญญา ศุกงาม คณะเศรษฐศาสตร� 5545643929 
41 นางสาวณัฐนิช ตุนพร คณะอักษรศาสตร� 5440060022 
42 นางสาวเบ็ญจลักษณ� เด#นดวง คณะอักษรศาสตร� 5540119522 
43 นางสาวปDณฑ�ชนิต พฤทธ�กิตติวงศ� คณะอักษรศาสตร� 5640116722 
44 นางสาวชลธิชา มุขสิกสวัสด์ิ คณะอักษรศาสตร� 5740055122 
45 นางสาวปณิตตรา อมรกิตติสาร คณะอักษรศาสตร� 5740132822 
46 นางสาวกรรณิการ� ปDญญาทิพย� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447001240 
47 นางสาวขนิษฐา อินสอน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447005840 
48 นางสาวจิรัชยา อะทะ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447007040 
49 นางสาวจิราพร ว#องไววิริยะ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447008740 
50 นางสาวจุติพร ประทุมทอง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447009340 
51 นางสาวชิดชนก มากแก&ว สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447010940 
52 นางสาวชุติมา กลับแสง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447011540 
53 นางสาวดวงสมร แสงประการ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447013840 
54 นางสาวทิพย�วารี อินทบุดดี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447015040 
55 นางสาวทิพาพร โพธิยะ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447016740 
56 นางสาวนงลักษณ� แก&วใหม# สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447021840 
57 นางสาวนพรดา แก&วต๋ัน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447022440 
58 นางสาวนิภาพร สุดสม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447024740 
59 นางสาวเบญจวรรณ จุดรัมย� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447025340 
60 นางสาวปDญญาพร เทพนิล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447026040 
61 นางสาวพรรณิภา ทะนาไธสง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447029940 
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62 นางสาวพิมพิกา บัวอ่ิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447030440 
63 นางสาวมณีรัตน� สุดสม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447032740 
64 นางสาวเยาวลักษณ� แก&วสะอาด สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447034040 
65 นางสาวรติยา ผลาผล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447035640 
66 นางสาวรัชณิดา สุเมธินันท� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447036240 
67 นางสาววราภรณ� มงคลแพทย� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447037940 
68 นางสาวสันฐิตา ร&อยอําแพง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447041340 
69 นางสาวสุมาลี รุ#งสว#าง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447044240 
70 นางสาวหทัยชนก พินิจทะ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447046540 
71 นางสาวอมัศญา ประเสริฐสุด สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447047140 
72 นางสาวอันธิกา อายุยืน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447048840 

 

 
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#ายเปdนสีขาว สีฟfา 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 
 


