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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน 

(ตึกชวนชม) ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2560 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
ระดับปริญญาตรี ชั้นป(ท่ี 1 ท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิต ป(การศึกษา 2560 เรียบร�อยแล�ว จึงประกาศให�
นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นางสาวกนกพร ผลพันธิน คณะครุศาสตร� 
2. นางสาวกรชนก แก�วชู คณะครุศาสตร� 
3. นางสาวกุลนันท� โจมพรม คณะครุศาสตร� 
4. นางสาวคณินวศา เชียงอินทร� คณะครุศาสตร� 
5. นางสาวจงกล เทียนเงิน คณะครุศาสตร� 
6. นางสาวจริยา ถาใจ คณะครุศาสตร� 
7. นางสาวจุฑาทิพย� เงินบํารุง คณะครุศาสตร� 
8. นางสาวชนากานต� สัมมา คณะครุศาสตร� 
9. นางสาวชยานันท� รติวิทยกุล คณะครุศาสตร� 

10. นางสาวชลิสา ปDนถะ คณะครุศาสตร� 
11. นางสาวฐิติรัตน� ภู$พิจารณ� คณะครุศาสตร� 
12. นางสาวณฐินี จิระประภูศักด์ิ คณะครุศาสตร� 
13. นางสาวณัฐณิชา เกตุฉวี คณะครุศาสตร� 
14. นางสาวณัฐนันท� จอมพรรษา คณะครุศาสตร� 
15. นางสาวดวงรัตน� ถนนแก�ว คณะครุศาสตร� 
16. นางสาวธนวรรณ พ$วงเจริญ คณะครุศาสตร� 
17. นางสาวธัญธร เกษรชื่น คณะครุศาสตร� 
18. นางสาวธัญมุข ศิลปสมบูรณ� คณะครุศาสตร� 
19. นางสาวธีราพร พระสว$าง คณะครุศาสตร� 
20. นางสาวนภัส เสือคํา คณะครุศาสตร� 
21. นางสาวเบญจรัตน� เอกธรรมสุทธิ์ คณะครุศาสตร� 
22. นางสาวปฏิมาพร สายแก�ว คณะครุศาสตร� 
23. นางสาวปนัสยา แปIะสกุล คณะครุศาสตร� 
24. นางสาวปราชญา คาระสถาน คณะครุศาสตร� 
25. นางสาวพรลภัส อดกลั้น คณะครุศาสตร� 
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26. นางสาวพัตรพิมล ศรีทา คณะครุศาสตร� 
27. นางสาวพัทธ�วริน ประเทืองบริบูรณ� คณะครุศาสตร� 
28. นางสาวพิชชานันท� มหันตกาสี คณะครุศาสตร� 
29. นางสาวฟKาอรุณ สุธิพิงค� คณะครุศาสตร� 
30. นางสาวมัดหม่ี มณีปุระ คณะครุศาสตร� 
31. นางสาวมุกตาภา อยู$เป(Lยม คณะครุศาสตร� 
32. นางสาวรุจิรดา เกตุเกลี้ยง คณะครุศาสตร� 
33. นางสาววรัญญา คลองยวน คณะครุศาสตร� 
34. นางสาวว$าน เพชรบุตร คณะครุศาสตร� 
35. นางสาวศุภนิดา จันทร�เปรม คณะครุศาสตร� 
36. นางสาวสาริณี วงค�บา คณะครุศาสตร� 
37. นางสาวสุชาวดี โตเล็ก คณะครุศาสตร� 
38. นางสาวอภิชญา คําคาน คณะครุศาสตร� 
39. นางสาวอรปรียา ยฆะเสม คณะครุศาสตร� 
40. นางสาวอัยรินทร� พงษ�ไชยกุล คณะครุศาสตร� 
41. นางสาวอารีรัตน� โตจาด คณะครุศาสตร� 
42. นางสาวอิงกวี ธนสัมปDตติ คณะครุศาสตร� 
43. นางสาวธันยพัต สุรัติวรพัทธ� คณะจิตวิทยา 
44. นางสาวชณิดาภา ทิพธนามาศ คณะนิติศาสตร� 
45. นางสาวฐิติมา ศรีละมุล คณะนิติศาสตร� 
46. นางสาวณภัทรพรรณ� สกุลวิเศษชัยชาญ คณะนิติศาสตร� 
47. นางสาวณิชากร ยิ่งดํานุ$น คณะนิติศาสตร� 
48. นางสาวปวรรัตน� สมจิตร คณะนิติศาสตร� 
49. นางสาวพชร ทะนะปาน คณะนิติศาสตร� 
50. นางสาวพัฐสิยา อิทธิศักด์ิพงศา คณะนิติศาสตร� 
51. นางสาววรดา วันยะ คณะนิติศาสตร� 
52. นางสาววิจิตราภรณ� ไชยชนะ คณะนิติศาสตร� 
53. นางสาวสิริขวัญ ปOLนแก�ว คณะนิติศาสตร� 
54. นางสาวแอนนา มาริสซ$า คณะนิติศาสตร� 
55. นางสาวกานต�ศุภางค� ศิริลักษณ� คณะนิเทศศาสตร� 
56. นางสาวณภัทร ดิษฐขจร คณะนิเทศศาสตร� 
57. นางสาวนพนันทน� หิรัญสถิตย� คณะนิเทศศาสตร� 
58. นางสาวลลิตพรรณ หอมสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร� 
59. นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
60. นางสาวกฤติกา สุจริต คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
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61. นางสาวกิฎติยาณี เรืองอ$อน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
62. นางสาวเกิดศิริ รัตนคันทรง คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
63. นางสาวจิตสุภา ตรังคธาร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
64. นางสาวจิรัชยา เศรษฐี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
65. นางสาวชลลดา ถ่ินปDญจา คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
66. นางสาวฌาธิศา มาลี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
67. นางสาวณรัญพร ศิษยศาสตร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
68. นางสาวปอยฝน ไกรเสม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
69. นางสาวปOยะธิดา วัฒนาการรุ$งเรือง คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
70. นางสาวพิณัญญา อัศวโกวิทกรณฺ� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
71. นางสาวพิมญาดา ซังธาดา คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
72. นางสาวเพชรรัตน� พงษ�จันทร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
73. นางสาวมธุรส สุทธานันท� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
74. นางสาวลลิตา กองสุข คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
75. นางสาววันชนก เกษวิเชียร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
76. นางสาวศรันย� จันทร�ชื่น คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
77. นางสาวศิรกานต� รัตนพันธ� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
78. นางสาวสิริยาภร สติม่ัน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
79. นางสาวธมนวรรณ วิโยชน� คณะแพทยศาสตร� 
80. นางสาวนัดดา พุ$มไสว คณะเภสัชศาสตร� 
81. นางสาวพรรณชลิศา แก�วสืบ คณะเภสัชศาสตร� 
82. นางสาวพัทรัตน� พันธุ�แพ คณะเภสัชศาสตร� 
83. นางสาวพิมพ�วิภา พลสวัสด์ิ คณะเภสัชศาสตร� 
84. นางสาววรัญญา รักชนะชัย คณะเภสัชศาสตร� 
85. นางสาวศศิชา ร$มโพธิเงิน คณะเภสัชศาสตร� 
86. นางสาวสุดาพร คูสุวรรณ� คณะเภสัชศาสตร� 
87. นางสาวหฤทชนัน ฐิติพงษ�พันธ� คณะเภสัชศาสตร� 
88. นางสาวอันนา เห็นชอบ คณะเภสัชศาสตร� 
89. นางสาวกิตติวรา กิติวรรณ คณะรัฐศาสตร� 
90. นางสาวชุติสรา เอ้ือมเก็บ คณะรัฐศาสตร� 
91. นางสาวบุษยมาศ แสงนิล คณะรัฐศาสตร� 
92. นางสาวปาลิดา ปวงสุข คณะรัฐศาสตร� 
93. นางสาวแพรพลอย แก�วสูงเนิน คณะรัฐศาสตร� 
94. นางสาวภัทรนลิน ช$วยชะนะ คณะรัฐศาสตร� 
95. นางสาวภูพิงค� โรงสะอาด คณะรัฐศาสตร� 
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96. นางสาววณิชชา มะโรหบุตร คณะรัฐศาสตร� 
97. นางสาวสโรชา บรรเทิงสุข คณะรัฐศาสตร� 
98. นางสาวอิสรีย� มหภาคโสภณพิศาล คณะรัฐศาสตร� 
99. นางสาวกนกพิชญ� ศรีนอก คณะวิทยาศาสตร� 

100. นางสาวกรพรกานต� วิจิตรรัตนไตร คณะวิทยาศาสตร� 
101. นางสาวกัญญารัตน� ทรัพย�ดาว คณะวิทยาศาสตร� 
102. นางสาวกันยาวีร� พงค�สินศุภากร คณะวิทยาศาสตร� 
103. นางสาวกานต�สิรี รอบรู� คณะวิทยาศาสตร� 
104. นางสาวกุลรัชนันท� เรืองพุฒ คณะวิทยาศาสตร� 
105. นางสาวเขมิสรา สุรินทราบูรณ� คณะวิทยาศาสตร� 
106. นางสาวจันทนิภา สิรินทราบูรณ� คณะวิทยาศาสตร� 
107. นางสาวจิณห�นิภา จงจิตวิเชียร คณะวิทยาศาสตร� 
108. นางสาวจินดาพร เพชรวิสัย คณะวิทยาศาสตร� 
109. นางสาวชนิสรา จันทรังษี คณะวิทยาศาสตร� 
110. นางสาวชลลดา เกิดสุข คณะวิทยาศาสตร� 
111. นางสาวญาณินท� ศิลปชัย คณะวิทยาศาสตร� 
112. นางสาวฐิติพร บัวแดง คณะวิทยาศาสตร� 
113. นางสาวฐิติรัตน� สุนทรเกตุ คณะวิทยาศาสตร� 
114. นางสาวณรัฐนันทน� นาชัยฤทธิวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
115. นางสาวณัฏฐาภรณ� ทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร� 
116. นางสาวตวงรัตน� ตรีนาย คณะวิทยาศาสตร� 
117. นางสาวทิษฏยา เกษี คณะวิทยาศาสตร� 
118. นางสาวธันยธร พรหมสสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร� 
119. นางสาวธิดารัตน� ทัดแก�ว คณะวิทยาศาสตร� 
120. นางสาวธิษณาดี อินทรโท$โล$ คณะวิทยาศาสตร� 
121. นางสาวนงกนก ขณะรัตน� คณะวิทยาศาสตร� 
122. นางสาวนภดาว โชคบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร� 
123. นางสาวนฤนดา จันทวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 

124. นางสาวนวแพรว  มะลิลา คณะวิทยาศาสตร� 

125. นางสาวนันทน�สรณ� อัตตโนกิจ คณะวิทยาศาสตร� 
126. นางสาวนันทิยา กงละวัล คณะวิทยาศาสตร� 
127. นางสาวนิตยา จันทะศิลา คณะวิทยาศาสตร� 
128. นางสาวบงกช ณ พัทลุง คณะวิทยาศาสตร� 
129. นางสาวเบญจพร เพ็ญปDญญา คณะวิทยาศาสตร� 
130. นางสาวปภาณิณ พันธ�พานิช คณะวิทยาศาสตร� 
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131. นางสาวประภัสสร อ$องจรูญ คณะวิทยาศาสตร� 
132. นางสาวปวริศา ภูมิสูง คณะวิทยาศาสตร� 
133. นางสาวปOยะธิดา หัสโนดาต คณะวิทยาศาสตร� 
134. นางสาวปุณยาพร คําแดง คณะวิทยาศาสตร� 
135. นางสาวพรณิชา แสนพินิจ คณะวิทยาศาสตร� 
136. นางสาวพัชรพรรณ คําเอ่ียม คณะวิทยาศาสตร� 
137. นางสาวพิมพ�นารา ณ นคร คณะวิทยาศาสตร� 
138. นางสาวพิมลพรรณ ภักดี คณะวิทยาศาสตร� 
139. นางสาวภัทรปภา จันทกิจ คณะวิทยาศาสตร� 
140. นางสาวภัสส�ธณัฐ พลฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร� 
141. นางสาวภารดี อ$อนสําโรง คณะวิทยาศาสตร� 
142. นางสาวมณีวรรณ เสือคง คณะวิทยาศาสตร� 
143. นางสาวมวลบุปผา ลุนบุดดา คณะวิทยาศาสตร� 
144. นางสาวมาดีนะห� วรสูตร คณะวิทยาศาสตร� 
145. นางสาวเมญาดา มังสาทอง คณะวิทยาศาสตร� 
146. นางสาวรัชฎาภรณ� สถิรวัฒนากร คณะวิทยาศาสตร� 
147. นางสาวรัชนี เล$าโรจนถาวร คณะวิทยาศาสตร� 
148. นางสาวรุ�งลาวัลย� ชาภักดี คณะวิทยาศาสตร� 
149. นางสาวลติกา ภุมรินทร� คณะวิทยาศาสตร� 
150. นางสาววรัทยา จันทร คณะวิทยาศาสตร� 
151. นางสาววรินยุพา เจริญชาตรี คณะวิทยาศาสตร� 
152. นางสาววริยา อังกิติตระกูล คณะวิทยาศาสตร� 
153. นางสาววรีภรณ� เพชรภักดี คณะวิทยาศาสตร� 
154. นางสาววิศรุตา รัตนภักดี คณะวิทยาศาสตร� 
155. นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร� 
156. นางสาวสาธิมา ซุ�นซ่ิม คณะวิทยาศาสตร� 
157. นางสาวสาระวารี ศรีพิลัย คณะวิทยาศาสตร� 
158. นางสาวสิริชฎา เข็มนาจิตร� คณะวิทยาศาสตร� 
159. นางสาวสุภิดา เก้ือกอบ คณะวิทยาศาสตร� 
160. นางสาวแสงตะวัน ทับเคลียว คณะวิทยาศาสตร� 
161. นางสาวอรณัชชา จําลอง คณะวิทยาศาสตร� 
162. นางสาวอรนภา จําเริญพานิช คณะวิทยาศาสตร� 
163. นางสาวอรรัมภา วงศ�ไอยรา คณะวิทยาศาสตร� 
164. นางสาวอัญชญา ใจกล�า คณะวิทยาศาสตร� 
165. นางสาวอาภาศิริ นพรัตน� คณะวิทยาศาสตร� 



6 
 

 

166. นางสาวอารียา เลิศประสบสุข คณะวิทยาศาสตร� 
167. นางสาวโอริสสา อาษา คณะวิทยาศาสตร� 
168. นางสาวเณศรา อุตม�ทอง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
169. นางสาวประภาศิริ รอดอ๋ิว คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
170. นางสาวมนัสชยา จิตต�วิบูลย� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
171. นางสาวกาญจนา เพชรนอก คณะวิศวกรรมศาสตร� 
172. นางสาวกุลชา กลั่นกลิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร� 
173. นางสาวชนิตา หาญศึก คณะวิศวกรรมศาสตร� 
174. นางสาวดาลัดฌลา หลักดี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
175. นางสาวธัญวลัย คงหุ$น คณะวิศวกรรมศาสตร� 
176. นางสาวบงกช พูลเก้ือ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
177. นางสาวพิมพ�ชนก วิทยประภารัตน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
178. นางสาวเมธาวี บุญชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
179. นางสาวสิรภัทร จิตปรารภ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
180. นางสาวกาญจนา แก�วใจ คณะศิลปกรรมศาสตร� 
181. นางสาวขวัญณัฐพร วรชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร� 
182. นางสาวโชติกา แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร� 
183. นางสาวภูน้ําริน จันธิมา คณะศิลปกรรมศาสตร� 
184. นางสาวจิราภา พฤกษ�ประท่ิน คณะเศรษฐศาสตร� 
185. นางสาวธัญชนก จันทร�คล�าย คณะเศรษฐศาสตร� 
186. นางสาวเบญญาภา เสนานันท� คณะเศรษฐศาสตร� 
187. นางสาวสุทธิการต� สังขจร คณะเศรษฐศาสตร� 
188. นางสาวณิชกมล เทพสนองสุข คณะสถาปDตยกรรมศาสตร� 
189. นางสาวปุณยาพร เสริมอิทธิวงศ� คณะสถาปDตยกรรมศาสตร� 
190. นางสาวรมิตา ม่ังมี คณะสถาปDตยกรรมศาสตร� 
191. นางสาวศุภิฌา สุวรรณลักษณ� คณะสถาปDตยกรรมศาสตร� 
192. นางสาวจุฑามาศ โสภิญญา คณะสหเวชศาสตร� 
193. นางสาวณัฏฐณิชา ลักษณะศิริ คณะสหเวชศาสตร� 
194. นางสาวณัฏฐธิดา จันทร�นุ�ย คณะสหเวชศาสตร� 
195. นางสาวนภัสพร ภูริชนพิทักษ� คณะสหเวชศาสตร� 
196. นางสาวปณิศรา ชื่นอารมย� คณะสหเวชศาสตร� 
197. นางสาวมาริสา ธิราช คณะสหเวชศาสตร� 
198. นางสาวลักษมณ ทิพย�สุริยะ คณะสหเวชศาสตร� 
199. นางสาวศรัณยา แก�วแกมกาญจน� คณะสหเวชศาสตร� 
200. นางสาวสิริกานต� จินดาเหม คณะสหเวชศาสตร� 
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201. นางสาวสุกัญญา ยาฟอง คณะสหเวชศาสตร� 
202. นางสาวกานต�พิชชา ภาวกังวาลวงษ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
203. นางสาวทิพย�อาภา อรรคพันธุ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
204. นางสาวนงนภัส นุชิตภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
205. นางสาวปวีนา ชุติปDญญะบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร� 
206. นางสาวพัทธมน กฤตมโนรถ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
207. นางสาวพีรยา จึงธนสมบูรณ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
208. นางสาวสิริกุล สิทธิวงศ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
209. นางสาวสุชาดา แปรสนม คณะสัตวแพทยศาสตร� 
210. นางสาวสุพัสสา ชื่นใจ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
211. นางสาวสุภัสชา นาควารี คณะสัตวแพทยศาสตร� 
212. นางสาวอัญเชิญ แย�มศรีแก�ว คณะสัตวแพทยศาสตร� 
213. นางสาวกมลฉัตร เหลืองเจริญพัฒนะ คณะอักษรศาสตร� 
214. นางสาวกัลย�สุดา บุญสุวรรณ คณะอักษรศาสตร� 
215. นางสาวจิราภรณ� ภู$พิพัฒน�กูล คณะอักษรศาสตร� 
216. นางสาวบลีลา เก$งพานิช คณะอักษรศาสตร� 
217. นางสาวปุณยาพรสุข ศาลาสุข คณะอักษรศาสตร� 
218. นางสาวพิชญาวี ตันติศุภรักษ� คณะอักษรศาสตร� 
219. นางสาวพุทธาพร สังข�เครือ คณะอักษรศาสตร� 
220. นางสาวแพรวา อุดมเดชาเวทย� คณะอักษรศาสตร� 
221. นางสาวภัทธิรา ศรีทอง คณะอักษรศาสตร� 
222. นางสาวศดานันท� เสมอวงษ� คณะอักษรศาสตร� 
223. นางสาวศศิพิมพ� ปลีนารัมย� คณะอักษรศาสตร� 
224. นางสาวศุภิสรา ธรรมโชติ คณะอักษรศาสตร� 
225. นางสาวสโรชา วิระบรรณ คณะอักษรศาสตร� 
226. นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร คณะอักษรศาสตร� 
227. นางสาวสุพรรณิการ� อรัญญาวัฒน� คณะอักษรศาสตร� 
228. นางสาวสุภัคจริณ วิจิตรพงษา คณะอักษรศาสตร� 
229. นางสาวณิธิพร บัวอํ่า สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
230. นางสาวธนภรณ� ทองขจรเกียรติ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
231. นางสาวพัชราภา เพ็งหนู สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
232. นางสาววรดา โตจําเริญ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
233. นางสาวอานาปานุส วงศ�กระพันธ� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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ท้ังนี้ หากมีนิสิตผู�ใดสละสิทธิ์การเข�าพัก จะเรียกนิสิตสํารองเข�าพักตามลําดับดังนี้ 

1. นางสาวสุรางคนา วงศ�พิมพ� คณะวิทยาศาสตร� 
2. นางสาวกษิรา วรรณศิริ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
3. นางสาวสุบงกช จงเกียรติเจริญ คณะอักษรศาสตร� 
4. นางสาวสุพิมนต� ปDนอ�าย คณะครุศาสตร� 
5. นางสาวณัชชา เมืองเหนือ คณะครุศาสตร� 

 
ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือเป7นตัวจริง ลําดับท่ี 1 – 233 ปฏิบัติดังนี้ 
 

การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก ให�นิสิตรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข�าพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันจันทร�ท่ี 
10 กรกฎาคม 2560 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 
2560 ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com โดย
ใช� User name และ Password ท่ีใช�ในการกรอกใบสมัคร ดําเนินการดังนี้ 
1. Login เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชนให�เปfนเลข
ประจําตัวนิสิต 
2. แนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg มีขนาดไม$เกิน 500 KB แต$งกายด�วยชุดนิสิต
จุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปfนสีฟKาหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 

การเลือกห)องพัก  ให�นิสิตเลือกห�องพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันเสาร�ท่ี 15 กรกฎาคม 
2560 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย�ท่ี 16 กรกฎาคม 2560 ทาง
เว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม$ได�
ทําการเลือกห�องพักภายในเวลาท่ีกําหนด ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัด
ห�องพักให�ตามความเหมาะสม 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 
3,500 บาท และค$าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 บาท รวม
ท้ังสิ้น 8,500 บาท โดยให)นิสิตพิมพ�ใบแจ)งชําระหนี้จากเว็บไซต�ของ
สํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com แล)วนําไปชําระท่ี
จุดบริการของธนาคารไทยพาณิชย�ได)ทุกสาขา ตั้งแต&วันอังคารท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 ถึงวันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคารไทยพาณิชย�เท&านั้น 

การมอบตัวเข)าพัก นิสิตใหม$ตึกชวนชมมอบตัวเข�าพัก ในวันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ โถงชั้น
ล$างอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) ดังนี้ 

นิสิตใหม$คณะครุศาสตร� คณะนิติศาสตร� คณะแพทยศาสตร� คณะ
เภสัชศาสตร� คณะรัฐศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
คณะสหเวชศาสตร� และคณะสัตวแพทยศาสตร� มอบตัวเวลา 08.00 – 
10.00 น.  
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นิสิตใหม$คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร� คณะนิเทศศาสตร� 

คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร� คณะศิลปกรรม- 
ศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� คณะสถาปDตยกรรมศาสตร� คณะอักษรศาสตร� 
และสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร มอบตัวเวลา 13.00 – 15.00 น. 

การประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม& ประชุมผู�ปกครองนิสิตใหม$ตึกชวนชม ในวันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ 
โรงยิม ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค� หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

ผู�ปกครองนิ สิต ใหม$คณ ะครุศาสตร�  คณ ะนิ ติศาสตร�  คณ ะ
แพทยศาสตร� คณะเภสัชศาสตร� คณะรัฐศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะ
วิทยาศาสตร�การกีฬา คณะสหเวชศาสตร� และคณะสัตวแพทยศาสตร� 
ประชุมเวลา 10.00 – 12.00 น.  

ผู�ปกครองนิสิตใหม$คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร� คณะ
นิเทศศาสตร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
คณะศิลปกรรมศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� คณะสถาปDตยกรรมศาสตร� คณะ
อักษรศาสตร� และสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประชุมเวลา 15.00 – 
17.00 น.  

สอบถามข)อมูลเพ่ิมเติมได)ท่ี หมายเลขโทรศัพท� 02-2183643 ในวันและเวลาราชการ 
 
ท้ังนี้ หากนิสิตผู)ใดไม&ดําเนินการในข)อใดข)อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข)าพักในหอพักนิสิต 

 
ประกาศ    ณ  วันท่ี   6   กรกฎาคม   2560 

  
 

บัญชา ชลาภิรมย� 
(รองศาสตราจารย� ดร. บัญชา ชลาภิรมย�) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


