
 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 13 ชั้น 

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

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว   
จึงประกาศให้นิสิตหญิงทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 13 ชั้น (ตึกพุดตาน)  
                       

1. นางสาวกนกวรรณ สุขนิ่ม คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวจันทพร จรรยาศิริ คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวชมพูภัทร บรรลือทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวชัญญา ไชยทุม คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวซูซาน เจ๊ะกายอ คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวณัฐพร ฤกษ์ศรี คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวพัทรินทร์ อรุณลัคนา คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวมนัชญา ด้วงเก้ือ คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาววณิชชา ทิพวรวิมล คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาววรรัตน์ อ่านพาณิชย์ คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวสิริภัทร ภู่ทับทิม คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวสุพิชญา เอ็นดู คณะครุศาสตร์ 
13. นางสาวอาซีฟัต กะดะแซ คณะครุศาสตร์ 
14. นางสาวณภัทร ทองสร้อย คณะนิติศาสตร์ 
15. นางสาวนันท์นภัส เที่ยงธรรม คณะนิติศาสตร์ 
16. นางสาวศุภาพิชญ์ สนั่นเมือง คณะนิติศาสตร์ 
17. นางสาวญาดา มานุจำ คณะนิเทศศาสตร์ 
18. นางสาวนฤภร สุริยะ คณะนิเทศศาสตร์ 
19. นางสาวณัฏฐธิดา ธรรมนาวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
20. นางสาวปณวรรณ เยี่ยมเวช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
21. นางสาวปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
22. นางสาวพิมพิชชา สุวรรณธาดา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
23. นางสาวนัยน์ปภรณ์ บำรุงวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
24. นางสาวรีสก ี ฤทธิชัย คณะเภสัชศาสตร์ 
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25. นางสาวศุภนาถ เต็มรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
26. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีจันทร์ คณะรัฐศาสตร์ 
27. นางสาวกชกร เชื้อสง่า คณะวิทยาศาสตร์ 
28. นางสาวกรกนก สุรธรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
29. นางสาวกฤตยกร แก้วเรณู คณะวิทยาศาสตร์ 
30. นางสาวกฤติญาภรณ์ เกตุตากแดด คณะวิทยาศาสตร์ 
31. นางสาวจันทกานต์ ซึมกระโทก คณะวิทยาศาสตร์ 
32. นางสาวจิดาพร กาวิโล คณะวิทยาศาสตร์ 
33. นางสาวจิรัฏฐา บุญลี คณะวิทยาศาสตร์ 
34. นางสาวจิราพรรณ ดวงสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
35. นางสาวจิราวรรณ พูนโตนด คณะวิทยาศาสตร์ 
36. นางสาวณัฐณิชา ไชยะคำ คณะวิทยาศาสตร์ 
37. นางสาวณิชกานต์ จีนานุพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
38. นางสาวณิชาภา หนันอ้าย คณะวิทยาศาสตร์ 
39. นางสาวดลฤทัย รอดมา คณะวิทยาศาสตร์ 
40. นางสาวทองวรรณพร มหาวีระคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 
41. นางสาวทิพย์ศิริ ทิพยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
42. นางสาวนันท์นภัส เล็กประทุม คณะวิทยาศาสตร์ 
43. นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์เทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
44. นางสาวโนรมาเรียนี ตาเย๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ 
45. นางสาวปาณิสรา เจริญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
46. นางสาวปุญญิศา เนาว์รุ่งโรจน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
47. นางสาวผาณมาศ สิริเวชชะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
48. นางสาวพรทิพย์ ขันซ้าย คณะวิทยาศาสตร์ 
49. นางสาวพรทิพย์ สร้างทรัพย์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ 
50. นางสาวพรทิวา มีบุญ คณะวิทยาศาสตร์ 
51. นางสาวพรพรรณวะนา สิงห์บุตรา คณะวิทยาศาสตร์ 
52. นางสาวพรรษชล สกุลโรจน์ภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
53. นางสาวพัชท์สกรรณ จันทร์พวง คณะวิทยาศาสตร์ 
54. นางสาวพิชชากร บุญมา คณะวิทยาศาสตร์ 
55. นางสาวพิชชาพร โพธิ์แสง คณะวิทยาศาสตร์ 
56. นางสาวพิชชาพร สายทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
57. นางสาวพิชญาดา วงษ์งามขำ คณะวิทยาศาสตร์ 
58. นางสาวพิชามญชุ์ อภิทรัพย์ดำรง คณะวิทยาศาสตร์ 

59. นางสาวภรณ์พชร ภฤศภูม ิ คณะวิทยาศาสตร์ 
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60. นางสาวภริตา คงสอาด คณะวิทยาศาสตร์ 
61. นางสาวภัทรภร สุขแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
62. นางสาวภัสร์ธิดากานต์ จินะการ คณะวิทยาศาสตร์ 
63. นางสาวมัดหมี่ นุชทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
64. นางสาวยุสลีห์น่า หะยีเด็ง คณะวิทยาศาสตร์ 
65. นางสาวรวมพร กะราลัย คณะวิทยาศาสตร์ 
66. นางสาววทิยาภรณ์ มะเดื่อชุมพร คณะวิทยาศาสตร์ 
67. นางสาววรรณพร เหลืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ 
68. นางสาวศรสวรรค์ ตันเถียร คณะวิทยาศาสตร์ 
69. นางสาวศุภมาศ จันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
70. นางสาวศุภิสรา อาจดีลัง คณะวิทยาศาสตร์ 
71. นางสาวสิริกร กมลสุขอุดม คณะวิทยาศาสตร์ 
72. นางสาวสิริชฎา เข็มนาจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
73. นางสาวสิริภัสสร เพ็ชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์ 
74. นางสาวสิริยากรณ์ คุ้มสังข์ คณะวิทยาศาสตร์ 
75. นางสาวสุดารัตน์ สายบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 
76. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
77. นางสาวอินทิรา นิยมไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
78. นางสาวเอกกันยา วัฒนพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 
79. นางสาวจริยา นูแป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
80. นางสาวมัญชุสา ครองยุติ คณะเศรษฐศาสตร์ 
81. นางสาวภัทราพร พลพวกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
82. นางสาวอาทิตยา สุทธิสาคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
83. นางสาวณัฐชยา ศิริประยงค์ คณะสหเวชศาสตร์ 
84. นางสาวนลินี การะเกตุ คณะสหเวชศาสตร์ 
85. นางสาวนลินี จุลกะ คณะสหเวชศาสตร์ 
86. นางสาวเบนน่า มาซาโกวา คณะสหเวชศาสตร์ 
87. นางสาววรรณพิมล เยือกเย็น คณะสหเวชศาสตร์ 
88. นางสาววิภาว ี โพธิ์ทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
89. นางสาวธันย์รดา นิธิกรธัญวัชร ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
90. นางสาวธันยากานต์ วัฒนนันทิพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
91. นางสาววาสินี มณีวิหก คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
92. นางสาวอาทิตยา รัตนเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
93. นางสาวณัฐจีรา ฉัตรตันใจ คณะอักษรศาสตร์ 
94. นางสาวณัฐณิชา ธีระชัยนุกูล คณะอักษรศาสตร์ 
95. นางสาวปภาวรินท ทารักษา คณะอักษรศาสตร์ 
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96. นางสาวพริมา ธรรมแสง คณะอักษรศาสตร์ 
97. นางสาวธนิตา ตุ้ยสาร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
98. นางสาวพัชริดา ปัญญาธิวุฒิ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
99. นางสาวศกุนิชญ์ พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

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 ้งนี ้ หากนิสิตได้ร ับการประกาศรายชื ่อเป็นผู ้มีสิทธิ ์เข้าพักในหอพัก
พวงชมพู (U–Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ ์การเข้าพักเพียงที่เดียว
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 
1,800 บาท และค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จำนวน  5,000 บาท    
รวมทั้งสิ้น 6,800 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 

 


