
 
ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง  ภาคปลาย 
ปีการศึกษา  2554 

......................................................... 
                  ด้วยบัดนี้   คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหม่หอพัก ระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์ จะเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตหญิง 

 

1.  นางสาว อรวรรณ จันทร์น้้าใส คณะ ครุศาสตร์ 5043909027 

2.  นางสาว พิรุฬห์สิริ แก้วรักษา คณะ ครุศาสตร์ 5043954227 

3.  นางสาว กรชนก ชลสินธุ ์ คณะ ครุศาสตร์ 5143511027 

4.  นางสาว กัญญาภัทร เพชรร่วง คณะ ครุศาสตร์ 5143515527 
5.  นางสาว ปรารภนา กาญจนขุมทรัพย์ คณะ ครุศาสตร์ 5143616227 

6.  นางสาว สลิศา จุลเสน คณะ ครุศาสตร์ 5143732327 

7.  นางสาว อรสิริ ชีววิวัฒน์ คณะ ครุศาสตร์ 5143770127 

8.  นางสาว อัจฉรา ก้อนทอง คณะ ครุศาสตร์ 5143775327 
9.  นางสาว พชรพรรณ พึ่งพรพันธ์ คณะ ครุศาสตร์ 5143808427 

10.  นางสาว ธิติดา ปุญญาภินันท์ คณะ ครุศาสตร์ 5144612927 

11.  นางสาว จุฑามาศ สายทิพย์วดี คณะ ครุศาสตร์ 5243526527 

12.  นางสาว พันทิพา รัตนวาทิน คณะ ครุศาสตร์ 5243588427 
13.  นางสาว ชุติมณฑน์ ศิวาวุธ คณะ ครุศาสตร์ 5243785727 

14.  นางสาว กัลยา พิทยาภาพงศ์ คณะ ครุศาสตร์ 5244203027 

15.  นางสาว อารยา สาเกทอง คณะ ครุศาสตร์ 5343528227 

16.  นางสาว จิดาภา หวังสุขเกษม คณะ ครุศาสตร์ 5343552927 
17.  นางสาว นวพร พรหมพิลา คณะ ครุศาสตร์ 5343674827 

18.  นางสาว พิมลวรรณ น้อยท่าช้าง คณะ ครุศาสตร์ 5443643427 

19.  นางสาว นพวรรณ มัยลิขิตมงคล คณะ ครุศาสตร์ 5443589227 
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20.  นางสาว หทัยชนก สังข์เพ็ง คณะ ครุศาสตร์ 5443728127 

21.  นางสาว สาริศา ศรีสถาพร คณะ ครุศาสตร์ 5443719527 
22.  นางสาว นันท์นภัส ไกรวุฒิพันธุ์ คณะ ครุศาสตร์ 5444121327 

23.  นางสาว สุธิดา ด้าคง คณะ ครุศาสตร์ 5444223727 

24.  นางสาว พรรณพร โชติกันตะ คณะ จิตวิทยา 5437452038 

25.  นางสาว รุจิรา อนันตศิลป์ คณะ จิตวิทยา 5437470238 
26.  นางสาว วัลภา เตชะสุข คณะ จิตวิทยา 5437480538 

27.  นางสาว พันธนีย์ มากแก้ว คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5336067832 

28.  นางสาว ชวัลนุช จิวังกรู คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5436026132 

29.  นางสาว สวรรยา เพชรที่วัง คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5436118232 
30.  นางสาว เหมือนฝัน อุทัยเวียงกุล คณะ นิติศาสตร์ 5146205534 

31.  นางสาว กรรณิกา โครวัตร คณะ นิติศาสตร์ 5346006134 

32.  นางสาว วิภาวี ฉัตรอุทัย คณะ นิเทศศาสตร์ 544129628 

33.  นางสาว พรรณวิสาข์ สินยัง คณะ นิเทศศาสตร์ 5145079628 
34.  นางสาว พรทิวา ไวยครุฑธา คณะ นิเทศศาสตร์ 5445094228 

35.  นางสาว ปรารภนา ปินตา คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5142044026 

36.  นางสาว ชลลดา สุธรรม คณะ เภสัชศาสตร์ 5236519033 

37.  นางสาว สุธานันท์ จันทร์ประเสริฐ คณะ เภสัชศาสตร์ 5336797233 
38.  นางสาว วิภาภัทร์ นิวาศะบุตร คณะ รัฐศาสตร์ 5141248624 

39.  นางสาว ศิริเพ็ญ แก้วศรีนวล คณะ รัฐศาสตร์ 5241652524 

40.  นางสาว กมลรัตน์ ภูจ้าปา คณะ วิทยาศาสตร์ 543305923 

41.  นางสาว สุปรียา มีทรัพย์มั่น คณะ วิทยาศาสตร์ 5232824723 
42.  นางสาว นวรัตน์ เมืองค้า คณะ วิทยาศาสตร์ 5232936323 

43.  นางสาว กมลชนก พิริยะดิลก คณะ วิทยาศาสตร์ 5233351323 

44.  นางสาว ณพรินทร์ ช้านาญกิจจา คณะ วิทยาศาสตร์ 5332711523 

45.  นางสาว ไลลา ศิริแพทย์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5332812223 

46.  นางสาว เมรี บรรเทา คณะ วิทยาศาสตร์ 5333576323 

47.  นางสาว จิรภา อินทรสุนทร คณะ วิทยาศาสตร์ 5432020623 

48.  นางสาว พรสวรรค์ จันทร์ยิ้ม คณะ วิทยาศาสตร์ 5432105323 

49.  นางสาว หยาดพิรุณ แตงคูหา คณะ วิทยาศาสตร์ 5432198723 
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50.  นางสาว ชาลิณี ปัญญาประทีป คณะ วิทยาศาสตร์ 5432915323 

51.  นางสาว ณิชกานต์ ถ้้ากลาง คณะ วิทยาศาสตร์ 5433090723 
52.  นางสาว ชุติกาญจน์ โรจนบวร คณะ วิทยาศาสตร์ 5433566123 

53.  นางสาว ณัฐณิชา ทองพัฒนวงศ์ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337725239 

54.  นางสาว นรีรัตน์ ค้าลือ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337758039 

55.  นางสาว พรพรรณ รักปราการ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337776239 
56.  นางสาว วันาเดีย โต๊ะเต๊ะ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337805839 

57.  นางสาว วิลาสินี วัชรปิยานันทน์ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337810939 

58.  นางสาว ภัทรลดา ก้อนทอง คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5437776339 

59.  นางสาว ปิยธิดา นิยม คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5330276521 
60.  นางสาว วริศรา อิทธิสัญญากร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5430541921 

61.  นางสาว หนึ่งฤทัย อยู่ยง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5430828021 

62.  นางสาว สุธินันท์ โสภาภาค คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 5446774535 

63.  นางสาว ธนพร ภูริสัตย์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5434026825 
64.  นางสาว ผุลยาภรณ์ เรณุมาน คณะ สหเวชศาสตร์ 5337062837 

65.  นางสาว ณิชชาภัทร ภูริวรากรณ์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5337226437 

66.  นางสาว สุภาณี สีสวัสดิ์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5337275137 

67.  นางสาว นภาพร ธนชิตชัยกุล คณะ สหเวชศาสตร์ 5337315637 
68.  นางสาว นพรัตน์ ชะอุ่มฤทธิ์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5437046937 

69.  นางสาว กันยา แม่นใจ คณะ สหเวชศาสตร์ 5437204737 

70.  นางสาว ณทัชชา ขวัญสังข์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5437223637 

71.  นางสาว ธิมาพร กิ่งจันทร์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5437235137 
72.  นางสาว พิชญาภา สาวิชชโก คณะ สหเวชศาสตร์ 5437259237 

73.  นางสาว ดมิศรา ชูติกาญจน์ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5335538931 

74.  นางสาว สุดาวรรณ หอมชื่น คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5335627031 

75.  นางสาว ฐิติมา เอ้ืออภิสิทธิ์วงศ์ คณะ อักษรศาสตร์ 5340064422 

76.  นางสาว ปาริชาต เรืองเวช คณะ อักษรศาสตร์ 5440122222 

77.  นางสาว ลักษมีกนิษฐ์ ศุขวัฒน์ คณะ อักษรศาสตร์ 5440189322 

78.  นางสาว อริสรา จันทรสมบัติ คณะ อักษรศาสตร์ 5440245822 
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ทั้งนี้ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ 
1. ยืนยันการเข้าพัก 

1.1  นิสิตที่ต้องการยืนยันการเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ให้นิสิตด้าเนินการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ 
www.rcuchula.com ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 08.00-23.59 น. โดยให้นิสิตใช้ User 
name และ Password  ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัครด้าเนินการดังนี้ 
1.1.1 แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ นิสิตหญิงติดกระดุมเสื้อด้านบน พื้นหลัง

ของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้า หรือสีน้้าเงิน หากนิสิตไม่สามารถด้าเนินการได้ตามที่แจ้งให้
นิสิตติดต่อส้านักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ เบอร์โทร 02-2183642-3, 02-2183649 

1.1.2  ส้าหรับนิสิตหญิง ต้องเลือกตึกที่จะพักในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2554 อัตรา 4,000 บาท
ต่อภาคการศึกษาหรือ5,000 บาทต่อภาคการศึกษา หากนิสิตไม่เลือกทางส้านักงานหอพัก
จะด้าเนินการเลือกตึกที่นิสิตต้องพักในภาคปลายให้ 

2. มอบตัว ให้นิสิตรับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารและวิธีการช้าระเงินค่าหอพัก   บันทึกลายนิ้วมือและ 
เข้าพัก  ในวันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2554 ในเวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ส้านักงานหอพักนิสิต  (แต่งกาย
ด้วยชุดนิสิต) 

3. การช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2554 ถึงวันศุกร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 
รายละเอียดขั้นตอนการช้าระค่าธรรมเนียมหอพักจะประกาศให้ทราบต่อไป 

4. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก วันเวลา สถานที่ จะประกาศให้ทราบต่อไป 
 

      ทัง้นี้ หากนิสิตผู้ใดไมด่ าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตดัสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
  ประกาศ         ณ       วันที่               กันยายน 2554     
 
 
 

       

ธนิต ธงทอง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


