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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีผ#านการคัดเลือกเข&าพักในหอพักนิสิตหญิง 

ประจําภาคปลาย ป+การศึกษา 2562 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ระดับปริญญาตรีท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิตหญิง ประจําภาคปลาย ป*การศึกษา 2562 เรียบร�อยแล�ว       
จึงประกาศให�นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต3อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในหอพักนิสิตหญิง 
 

อาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน (ตึกชวนชม) 

1. นางสาวจันทนิภา เขียวละลิ้ม คณะครุศาสตร� 6241119927 
2. นางสาวชลิสา ป;นถะ คณะครุศาสตร� 6043530027 
3. นางสาวทิวานันท� ชัยพร คณะครุศาสตร� 6144220827 
4. นางสาวธมนวรรณ อยู3สุขี คณะครุศาสตร� 6043577627 
5. นางสาววิภาดา จันทร�ขนะ คณะครุศาสตร� 5943822927 
6. นางสาวศิรฎา โยธาสุข คณะครุศาสตร� 6143641127 
7. นางสาวสุรัสวดี จันทร�ยก คณะครุศาสตร� 6044426727 
8. นางสาวศศิกานต� วันพนม คณะจิตวิทยา 6230073738 
9. นางสาวทรรศน�พร คุ�มสุข คณะนิติศาสตร� 6240089334 

10. นางสาวคุณาทิพย� อัครนิจสิทธิโชค คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 6242010026 
11. นางสาวจินดาพร ปCติสุวรรณรัตน� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 6242915126 
12. นางสาวภัทรพร เลิศศิริโรจน� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 6241169026 
13. นางสาวอัจฉราวรรณ เรืองพงศ�กาญจนา คณะเภสัชศาสตร� 6230100633 
14. นางสาวสุชัญญา สีหวัฒนะ คณะรัฐศาสตร� 6141263224 
15. นางสาวอรัชพร หนูตะพง คณะรัฐศาสตร� 6141467024 
16. นางสาวกนกพร การะเกด คณะวิทยาศาสตร� 6234302123 
17. นางสาวกมลเนตร หม่ืนแผงวารี คณะวิทยาศาสตร� 6132103023 
18. นางสาวกัลยรัตน� เพียรอ3อน คณะวิทยาศาสตร� 6132956023 
19. นางสาวกานต�ธิดา เดชแดง คณะวิทยาศาสตร� 6234010923 
20. นางสาวเกียติธิดา ถ่ินถลาง คณะวิทยาศาสตร� 6132107623 
21. นางสาวชนกนันท� กาลวิบูลย� คณะวิทยาศาสตร� 6232417323 
22. นางสาวณัฐฌา ชมะสุนทร คณะวิทยาศาสตร� 6133123823 
23. นางสาวทวีติยา อุเบอร� คณะวิทยาศาสตร� 6233017123 
24. นางสาวนภัสสร นิลโคกสูง คณะวิทยาศาสตร� 6232332623 
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2 
 

25. นางสาวพรชิตา ร�อยลา คณะวิทยาศาสตร� 6232344123 
26. นางสาวพรศิรา รวยบุญส3ง คณะวิทยาศาสตร� 6232345823 
27. นางสาวเมธีรารัชต� ชัยสุขนิธิธนโชต คณะวิทยาศาสตร� 6132378323 
28. นางสาวรัณย�วรา ภุมชาติ คณะวิทยาศาสตร� 6232358023 
29. นางสาววันชนน ี รสทอง คณะวิทยาศาสตร� 6232248623 
30. นางสาวศิริลักษณ� รังแก�ว คณะวิทยาศาสตร� 6232476323 
31. นางสาวสุกัญญา จันทร�หอม คณะวิทยาศาสตร� 6232482023 
32. นางสาวนิรชา วงศ�เหลืองอ3อน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 6137934139 
33. นางสาวปภาวรินทร� คลองมีคุณ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 6230062039 
34. นางสาวสุธิดา บุญสุข คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 6230106039 
35. นางสาวปวีณ�ธิดา หงวนกระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร� 6230320121 
36. นางสาวนันท�นภัส ขันศิริ คณะสถาป;ตยกรรมศาสตร� 6134621125 
37. นางสาวพรหมพร ล3ามกิจจา คณะสถาป;ตยกรรมศาสตร� 6230355121 
38. นางสาวณัฐธิดา สุดแดน คณะสหเวชศาสตร� 6233006037 
39. นางสาวเพียงตะวัน รัสมีโติ คณะสหเวชศาสตร� 6233015637 
40. นางสาววิภาว ี โพธิ์ทอง คณะสหเวชศาสตร� 6230086637 
41. นางสาวสิริราชย� สุระ คณะสหเวชศาสตร� 6231067937 
42. นางสาวสุธิดา เทียมบันดิษฐ� คณะสหเวชศาสตร� 6233027137 
43. นางสาวอภิญญา วงศ�สุ3ย คณะสหเวชศาสตร� 6232042337 
44. นางสาวพิริยาพร เทศอ�น คณะสัตวแพทยศาสตร� 6230092731 
45. นางสาววรีรัตน� ประเสริฐสังข� คณะสัตวแพทยศาสตร� 6135612731 
46. นางสาวพัชรวลัย อนุเทียนชัย คณะอักษรศาสตร� 6140150822 
47. นางสาวเมธินี โสภา คณะอักษรศาสตร� 5940200022 
48. นางสาวอาทิมา มาจันทร� คณะอักษรศาสตร� 6140520322 

 

    ท้ังนี้ หากมีผู&ใดสละสิทธิ์ จะเรียกนิสิตสํารองเข&าพักตามลําดับ ดังนี้ 

1. นางสาวพรปวีณ� ทองสม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 6240032040 
2. นางสาวภัทรสุดา ทาบิดา คณะวิทยาศาสตร� 6133019223 
3. นางสาวนัทธมน แก�วไพฑูรย� คณะนิติศาสตร� 6146114334 

 
อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ช้ัน (ตึกพุดซ&อน) 

1. นางสาวกชกร เกิดเกลื่อน คณะครุศาสตร� 6144201927 
2. นางสาวจุติพร งามสม คณะครุศาสตร� 6241307527 
3. นางสาวชนัญญา โซวเซ็ง คณะครุศาสตร� 5943803027 
4. นางสาวทรัพย�ทอง เซ่ียงหว็อง คณะครุศาสตร� 5944116727 
5. นางสาวปุณยวีร� อัครขจรฤทธิ์ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 6042433726 
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6. นางสาวอนุตตรีย� ทองสมนึก คณะเภสัชศาสตร� 5836784533 
7. นางสาวพัชร�สิตา ศิรยศอลงกรณ� คณะวิทยาศาสตร� 6032335223 
8. นางสาวจุฑาภรณ� แก�วศรี คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 6137907239 
9. นางสาวจตุพร ไชยยา คณะศิลปกรรมศาสตร� 6146753335 
10. นางสาวคริสมาส ฉลานุวัฒน� คณะสหเวชศาสตร� 6037007337 
11. นางสาวปริชมน คงคล�าย คณะสหเวชศาสตร� 6137236837 

 

    ท้ังนี้ หากมีผู&ใดสละสิทธิ์ จะเรียกนิสิตสํารองเข&าพักตามลําดับ ดังนี้ 

1. นางสาวภัทรสุดา กัญญาบุญ คณะครุศาสตร� 6242026327 
2. นางสาวภัณฑิรา มะทอง คณะวิทยาศาสตร� 6233239123 

     
ให&นิสิตท่ีมีรายช่ือปฏิบัติดังนี้ 

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข&าพัก ให�นิสิตรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข�าพัก ตั้งแต#เวลา 09.00 น. ของวันพุธท่ี 
27 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 28 
พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต� www.rcuchula.com โดยใช� User 
name และ Password ท่ีใช�กรอกใบสมัคร Log in เข�าไปยืนยันเลข
ประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ3ายชนิด .jpg มีขนาดไม3เกิน 500 KB 
แต3งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปbนสีขาวหรือสีน้ําเงินเท3านั้น 

วันมอบตัวเข&าพักในหอพักนิสิต วันศุกร�ท่ี 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ สํานักงาน
หอพักนิสิต ตึกพุดซ�อน ชั้น 2 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม#หอพัก นิสิตทุกคนต�องเข�าร3วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม3หอพักในวันจันทรท่ี 6 
มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห�องประชุม 1 สํานักงานหอพักนิสิต 

สอบถามข&อมูลเพ่ิมเติม  หมายเลขโทรศัพท� 0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท3านั้น 
 

ท้ังนี้ หากนิสิตคนใดไม#ดําเนินการในข&อใดข&อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข&าพักในหอพักนิสิต 
 

ประกาศ    ณ  วันท่ี   25   พฤศจิกายน  2562 
  

 

ชัยพร ภู3ประเสริฐ 
     (ผู�ช3วยศาสตราจารย� ดร. ชัยพร  ภู3ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


