
 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น 

(ตึกพุดซ้อน) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2) 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือก
นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เรียบร้อย
แล้ว จึงประกาศให้นิสิตหญิงที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)                        
  

1. นางสาวจิราพร เณรธรณี คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวชฎาพร ศรีหินกอง คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวชนินทร์พร หมื่นผัด คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวณัฐฐิญา ชูเลิศ คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวทิพยาภรณ์ เทียนวงค์ คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวธมลวรรณ หมื่นกล้า คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวปานแก้ว เพ็งชัย คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวมยุรา พาที คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวอภิชดา ธนภัทรมงคล คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวอรวี ช่างบุ คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวอินทิรา อัมพุช คณะนิติศาสตร์ 
13 นางสาวณัฐชา ทัศนภิญโญ คณะนิเทศศาสตร์ 
14. นางสาวทุติยาพร ทรารมย์ คณะรัฐศาสตร์ 
15. นางสาวภัทรายุ พันปี คณะรัฐศาสตร์ 
16. นางสาวกชชญาณ์ แหยมเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ 
17. นางสาวกัญญาวี บัวพุทธา คณะวิทยาศาสตร์ 
18. นางสาวกุลยา ปฐมบุรุษรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
19. นางสาวจิรัชญา องอาจ คณะวิทยาศาสตร์ 
20. นางสาวชัญญา ผิวเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ 
21. นางสาวทิฆัมพร โสมล คณะวิทยาศาสตร์ 
22. นางสาวทิพยาภา คำมุงคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 
23. นางสาวทิพวรรณ วิชญะธนเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
24. นางสาวปุญยวีร์ บั้งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
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25. นางสาวพัชรพร บิลจรัญ คณะวิทยาศาสตร์ 
26. นางสาวมนพชรพรรณ สันติไชยกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
27. นางสาวมัลลิกา ถุงเชื้อ คณะวิทยาศาสตร์ 
28. นางสาวศุภิสรา ทัพฤทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
29. นางสาวอโนชา สถิตทรงวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
30. นางสาวอรุณี บุญรุ่งทวีทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
31. นางสาวอัญชิสา สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
32. นางสาวอารียา วงศ์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
33. นางสาวกิ่งแก้ว กอบธัญกิจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
34. นางสาวอารียา วงษ์เมือง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
35. นางสาวนลิน ใบพลูทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36. นางสาวฐิติรัก ล้วนรัตนากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
37. นางสาวกมลลักษณ์ ใจสว่าง คณะสหเวชศาสตร์ 
38. นางสาวธัญวรัตน์ นิลวงศ ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
39. นางสาวพัชรวรรณ นิลคำ คณะสหเวชศาสตร์ 
40. นางสาวณัฐรดา เวชชธรรม คณะอักษรศาสตร์ 
41. นางสาวตัสนีม หีมปอง คณะอักษรศาสตร์ 
42. นางสาวปุณยวีร์ พลเสน คณะอักษรศาสตร์ 
43. นางสาวอัจฉรียา ภูดินดาน คณะอักษรศาสตร์ 
44. นางสาวกิรณา ประสานสอน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
45. นางสาวชุติกาญจน์ ทองภู สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
46. นางสาวมีนา บุญคง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
47. นางสาววรรณลิกา เอ่ียมน้อย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
48. นางสาวอริสา ทับพันธ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักและรายงานตัว โดยใช้ User name และ 

Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยันเลขประจำตัวนิสิต 
และแนบไฟล์รูปถ่ายชนิด .jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB แต่งกายด้วยชุดนิสิต

จุฬาฯ พื้นหลังของรูปเป็นสีขาว สีฟ้า หรือสีน้ำเงินเท่านั้น  ตั้งแต่เวลา 

09.00 น. ของวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวัน
ศ ุ กร ์ ที่  10  กรกฎาคม  2563  ทาง เว ็บ ไซต ์ ของหอพ ักน ิ สิ ต 
www.rcuchula.com    ทั้งนี้ หากนิสิตได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์เข้าพักในหอพักพวงชมพู (U–Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ์การ
เข้าพักเพียงที่เดียวเท่านั้น หากสำนักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลัง
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ว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์ทั้งสองที่ โดยไม่ได้ทำการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิต
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักท้ังสองท่ี 

การเลือกห้องพัก ทางสำนักงานหอพักนิสิตจะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม 
การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2563 จำนวน 5,500 บาท ในระหว่างวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันศุกร์ที ่ 31 กรกฎาคม 2563  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ    
จะประกาศให้ทราบต่อไป และให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวัน
มอบตัวเข้าหอพัก 

การมอบตัวเข้าพกัในหอพัก การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักจะประกาศให้ทราบต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์0-2218-3656 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

     

 ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  2563 

 
 
 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


