
 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น 

(ตึกชวนชม) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563(รอบที่ 2) 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว   
จงึประกาศให้นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นางสาวฉัตรนภา ยศปัญญา คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวพรรณแสงรุ้ง กิติจันวานิตย์ คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวเมย์ธาวดี จงเจริญ คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวศมนีย์ สุขปลั่ง คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวสุพิชญา สุธรรมมา คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวจันทร์ทิวา ฉายาลักษณ์สกุล คณะจิตวิทยา 
7. นางสาวธนภร เลาห์อุทัยวัฒนา คณะจิตวิทยา 
8. นางสาววราภรณ์ จินตวงศ ์ คณะจิตวิทยา 
9. นางสาวจารุวรรณ งาเจือ คณะนิติศาสตร์ 

10. นางสาวฐิตาพร เศรษฐภิญโญ คณะนิติศาสตร์ 
11. นางสาวธนพร ภูวดิน คณะนิติศาสตร์ 
12. นางสาวนิชาภัทร รอดพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 
13. นางสาวภควดี ยืนสุข คณะนิติศาสตร์ 
14. นางสาวรักษิณา จันแดง คณะนิติศาสตร์ 
15. นางสาวชนม์ชนก กรนานันท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
16. นางสาวลักษิกา โคตรฮุย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
17. นางสาวศุภัสวรรณ ปานสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
18. นางสาวชญานิษฐ์ แก้วแหวน คณะแพทยศาสตร์ 
19. นางสาวพรจิรา สุวิมล คณะแพทยศาสตร์ 
20. นางสาวณิชมน เกรียงไกรสุข คณะเภสัชศาสตร์ 
21. นางสาวภัศรา ทับจินดา คณะเภสัชศาสตร์ 
22. นางสาวกชกร ใจจร คณะรัฐศาสตร์ 
23. นางสาวญดาพร เพ็ชร์พิพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ 
24. นางสาวเบญจพร วงษ์กระสันต์ คณะรัฐศาสตร์ 
25. นางสาวกชกร ศิรินันทชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
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26. นางสาวจรรยพร นันทะมีชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
27. นางสาวจิดาภา สดับธรรมารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
28. นางสาวจิรัชยา สิทธิ คณะวิทยาศาสตร์ 
29. นางสาวชนิตา บุญมา คณะวิทยาศาสตร์ 
30. นางสาวฐิตาภา เวทยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
31. นางสาวฐิติวรดา มูลกัน คณะวิทยาศาสตร์ 
32. นางสาวณัฐณิชา ฉิมภู่ คณะวิทยาศาสตร์ 
33. นางสาวณัฐณิชา ทองจุล คณะวิทยาศาสตร์ 
34. นางสาวดมิสา สวัสดิ์โรจน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
35. นางสาวนิสรีน อูแล คณะวิทยาศาสตร์ 
36. นางสาวปริม ธรรมธวัช คณะวิทยาศาสตร์ 
37. นางสาวปรีณาภา เกษมโสตร คณะวิทยาศาสตร์ 
38. นางสาวปวีณ์ธิดา ขุนกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 
39. นางสาวปัชกาณันห์ แจ้งสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
40. นางสาวปารีณา ศรีลากุล คณะวิทยาศาสตร์ 
41. นางสาวพรสรวง พุฒิดำรง คณะวิทยาศาสตร์ 
42. นางสาวแพรวา เก่งกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 
43. นางสาวภัคจิรา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์ 
44. นางสาวภัทรวดี สุ่มทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
45. นางสาวมัณชณา นาคก้อน คณะวิทยาศาสตร์ 
46. นางสาวมาริสา จิตราวุธ คณะวิทยาศาสตร์ 
47. นางสาวลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
48. นางสาววรรณพร แดงหนูงาม คณะวิทยาศาสตร์ 
49. นางสาววรลัญธร อักษรณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
50. นางสาววีรวรรณ โชคธะราวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ 
51. นางสาวศศิลักษณ์ ไชยจรัส คณะวิทยาศาสตร์ 
52. นางสาวศิวาภรณ์ ชวนะดีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ 
53. นางสาวศุภนิดา ท้วมเอ้ือ คณะวิทยาศาสตร์ 
54. นางสาวอภิสรา พุทธบุษยชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
55. นางสาวอินทิรา อินทวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
56. นางสาวระวิวรรณ สุทธิกาญจนกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
57. นางสาวกาญจนา อุปชิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
58. นางสาวณิภัทชา ทรงอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
59. นางสาวเมธาวี กองไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
60. นางสาวเสมอเดือน คำมุงคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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61. นางสาวณัฐพร คงดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
62. นางสาวยศวดี ปุกา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
63. นางสาวสุธาทิพย์ แสงอุไร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
64. นางสาวเบญจรัตน์ เจริญผล คณะสหเวชศาสตร์ 
65. นางสาวสุชัญญา นาคสด คณะสหเวชศาสตร์ 
66. นางสาวณัฐณิชา ปรีวัฒนานันท์ คณะอักษรศาสตร์ 
67. นางสาวปพิชญา พลนิ่ม คณะอักษรศาสตร์ 
68. นางสาวเขมิกา ชาญโพธิ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

ทั้งนี้ หากมีนิสิตผู้ใดสละสิทธิ์การเข้าพัก จะเรียกนิสิตสำรองเข้าพักตามลำดับดังนี้ 
   

1. นางสาวพบพนิต ต่อสกุลศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
2. นางสาวนิรมล โคตวงศ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
3. นางสาวณัฐณิชา ศิลป์ชัย คณะอักษรศาสตร์ 
4. นางสาวอธิษฐาน เปาหย่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
5. นางสาวสุขใจ คำนุ่น คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวอินทุอร เหมือนชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
7. นางสาวกนกพิชญ์ ชาตะสุชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 
8. นางสาวญาณิศา เพชรสังข์ คณะวิทยาศาสตร์ 
9. นางสาวธนพร มีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

10. นางสาววริษฐา สังขพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
11. นางสาวศุภสิริ สำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์ 
12. นางสาวณฤทัย ปาโกวงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
13. นางสาวณัฐนภัส มาตย์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
14. นางสาวณิชกานต์ รักขติวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
15. นางสาวอรกช เอสุจินต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
16. นางสาวญาณิศา สุทธิบุตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
17. นางสาวธัญชนก ปั่นเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 
18. นางสาวขวัญข้าว พงษหา คณะนิเทศศาสตร์ 

 

ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ ์การเข้าพักและรายงานตัว โดย ใช้ User name และ 

Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยันเลขประจำตัวนิสิต และ
แนบไฟล์รูปถ่ายชนิด .jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ 

พื้นหลังของรูปเป็นสีขาว สีฟ้า หรือสีน้ำเงินเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

ของวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 
กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของหอพักนิสิต www.rcuchula.com    
ทั ้งนี้ หากนิสิตได้ร ับการประกาศรายชื ่อเป็นผู ้มีส ิทธิ ์เข้าพักในหอพัก
พวงชมพู (U–Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ ์การเข้าพักเพียงที่เดียว
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เท่านั้น หากสำนักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์
ทั้งสองที่ โดยไม่ได้ทำการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักท้ังสองท่ี 

การเลือกห้องพัก ให้นิสิตเลือกห้องพัก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 
2563 ถ ึงเวลา 23.59 น.ทางเว ็บไซต ์ของสำนักงานหอพักนิสิต 
www.rcuchula.com หากนิสิตไม่ได้ทำการเลือกห้องพักภายในเวลาที่
กำหนด ทางสำนักงานหอพักนิสิตจะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม 

การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 
3,500 บาท และค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จำนวน  5,000 บาท    
รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท ในระหว่างวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวัน
ศุกร์ที ่ 31 กรกฎาคม 2563  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ จะ
ประกาศให้ทราบต่อไป และให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข้าหอพัก 

 

การมอบตัวเข้าพกัในหอพัก การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักจะประกาศให้ทราบต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์0-2218-3656 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

     

 ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  2563 

 
 
 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
                  รองอธิการบดี 
           ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 


