ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพัก ในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)
--------------------------------------ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหม่ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้
นิสิตหญิงทีม่ ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวกานต์พิชชา
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวศิรประภา
นางสาวบุญสิตา
นางสาวมัณทญา
นางสาวณัฐนรี
นางสาวธัลดา
นางสาวพิมพ์อัปสร
นางสาวปภัสวดี
นางสาวญาดา
นางสาวกรกมล
นางสาวนภสร
นางสาวปวีณ์ธิดา
นางสาวมินตรา
นางสาวอรณัฐ
นางสาววาสินี
นางสาวเทียนแก้ว
นางสาวพรพัชรินทร์
นางสาวแพรววนิต

รักษา
หมั่นกิจพงษ์
พงษ์เกษ
ดาเขียว
สังข์ศิลป์ชัย
กุแก้ว
สมประสงค์
บางท่าไม้
สัพพัญญู
สมสุขเจริญ
มหัตสกุล
มั่งมูล
บุญส่ง
สุขสานติ
ฉั่วสมบูรณ์
แซ่เฮง
มณีวิหก
หน่อทอง
สิมมาทัน
กลมจิตร

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
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อาคารหอพักนิสิต 13 ชั้น (ตึกพุดตาน)
1. นางสาวกัณฐิกา
ศักดิ์ไทยสมบูรณ์
2. นางสาวพลอยนลิน
ทับทิมดี
3. นางสาวกุลฉัตร
อรรคนันท์
4. นางสาวปายอริญชย์
การะมี
5. นางสาวสรัญฑริกา
วรฉัตร

คณะครุศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวชลลดา
นางสาวภัทรสุดา
นางสาวสุมาลี
นางสาวจุฑาทิพย์
นางสาวณัฐฌมา
นางสาวณัฐวรรณ
นางสาววริศรา
นางสาววิภาวินี
นางสาวจณิสตา
นางสาวศศิธร
นางสาวอภิสรา

ฤทธิโสม
กัญญาบุญ
ยิ่งศรีสุข
กล่าเจริญ
ธราพร
ดวงแก้ว
พยับแสง
ทองใบ
แท่นมณี
รัฐวร
ลีละวิวัฒน์

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก
ให้ นิ สิ ต ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า พั ก และรายงานตั ว โดยใช้ User name และ
Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยันเลขประจาตัวนิสิต และ
แนบไฟล์รูปถ่ายชนิด .jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ
พื้นหลังของรูปเป็นสีขาว สีฟ้า หรือสีน้าเงินเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ของวัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงเวลา 18.00 น. ของวั น เสาร์ ที่ 8
สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของหอพักนิสิต www.rcuchula.com
การเลือกห้องพัก
สานักงานหอพักนิสิตจะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม
การชาระค่าธรรมเนียมหอพัก
ตึกชวนชม
นิ สิ ต จะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิ งหาคม 2563 จานวน
3,500 บาท และค่ า ประกั น ความเสี ย หายแรกเข้ า จ านวน 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท
ตึกพุดตาน
นิ สิ ต จะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิ งหาคม 2563 จานวน
1,800 บาท และค่ า ประกั น ความเสี ย หายแรกเข้ า จ านวน 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,800 บาท
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ตึกพุดซ้อน

นิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียมหอพัก ของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2563 จานวน 5,500 บาท
ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่า งๆ
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

การมอบตัวเข้าพักในหอพัก

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ที่สานักงานหอพักตึก
พุดซ้อนชั้น 2

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก

นิ สิ ต ใหม่ ห อพั ก ทุ ก คนต้ อ งเข้ า ร่ ว มการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ หอพั ก
แบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 รายละเอียดจะประกาศ
ให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-3656 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ดาเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ชัยพร ภู่ประเสริฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

