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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ช้ัน 

(ตึกพุดซ)อน) 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 14 ชั้น (ตึกพุดซ�อน) 
  

1. นางสาวกาญจนาภรณ� จุลอมร คณะครุศาสตร� 
2. นางสาวชไมพร โภคา คณะครุศาสตร� 
3. นางสาวชลิดา เพ่ิมกาวี คณะครุศาสตร� 
4. นางสาวชิตพร เรืองจรูญ คณะครุศาสตร� 
5. นางสาวซูรัยนี หนุ? คณะครุศาสตร� 
6. นางสาวณัฐธิดา ช$วยเกิด คณะครุศาสตร� 
7. นางสาวธณมฬ วงษา คณะครุศาสตร� 
8. นางสาวนิศารัตน� เปCดดา คณะครุศาสตร� 
9. นางสาวปานหทัย แก�วฟู คณะครุศาสตร� 

10. นางสาวเปมิกา มุสิกสังข� คณะครุศาสตร� 
11. นางสาวพรนิภา ทาวอแวง คณะครุศาสตร� 
12. นางสาวพรรัตน� โชติบ�านขาม คณะครุศาสตร� 
13. นางสาวพลอยชมพู มาตพงษ� คณะครุศาสตร� 
14. นางสาวฟFาใส ปานสุวรรณ คณะครุศาสตร� 
15. นางสาวภควดี จิตต�รัตน� คณะครุศาสตร� 
16. นางสาวมายีด?ะ สุหลง คณะครุศาสตร� 
17. นางสาวมินตรา ตรีผล คณะครุศาสตร� 
18. นางสาวรัชดาภรณ� แจ�งไพร คณะครุศาสตร� 
19. นางสาวรุ$งอรุณ สินนา คณะครุศาสตร� 
20. นางสาวรุจจิรา มนต�ธรรมชาติ คณะครุศาสตร� 
21. นางสาวลีลาวดี พลางไธสง คณะครุศาสตร� 
22. นางสาววริศรา ใจเย็น คณะครุศาสตร� 
23. นางสาวศศิวิมล หอมสมบัติ คณะครุศาสตร� 
24. นางสาวอณิชา กาญจนวัฒน� คณะครุศาสตร� 
25. นางสาวอภิชญา พิสมัย คณะครุศาสตร� 
26. นางสาวอรัญญา ยืนยง คณะครุศาสตร� 
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27. นางสาวอัญชนา เรืองฤทธิ์ คณะครุศาสตร� 
28. นางสาวอัญญา ทะภูมินทร� คณะครุศาสตร� 
29. นางสาวฮัสนีดา กาจา คณะครุศาสตร� 
30. นางสาวชนันญา น�อยสันเทียะ คณะจิตวิทยา 
31. นางสาวปพิชญา คังฆะมะโน คณะจิตวิทยา 
32. นางสาวพรสวรรค� โกมล คณะจิตวิทยา 
33. นางสาวพิชญาภัค สุดประเสริฐ คณะจิตวิทยา 
34. นางสาวลลิดา มะโนมัย คณะจิตวิทยา 
35. นางสาวสุพิชญา ศรีทองจรัสกุล คณะจิตวิทยา 
36. นางสาวอภิญญา สังเกตุ คณะจิตวิทยา 
37. นางสาวพรนภา มงคล คณะทันตแพทยศาสตร� 
38. นางสาวพรรณราย พัทจารี คณะทันตแพทยศาสตร� 
39. นางสาวสุทธิดา บานเย็น คณะทันตแพทยศาสตร� 
40. นางสาวณัฐนันท� ธนาภัทรโสภณ คณะนิติศาสตร� 
41. นางสาวธันย�ชนก พลิกเถ่ือน คณะนิติศาสตร� 
42. นางสาวปNยะฉัตร สุวรรณวิหค คณะนิติศาสตร� 
43. นางสาวปุนณิสา ศิริสัจจัง คณะนิติศาสตร� 
44. นางสาวรัศมีจันทร� เสาวคนธ� คณะนิติศาสตร� 
45. นางสาวสิริมา เหลืองเรณูวลัย คณะนิติศาสตร� 
46. นางสาวจณิสตา อรรคสูรย� คณะนิเทศศาสตร� 
47. นางสาวฐิตา พิณศรี คณะนิเทศศาสตร� 
48. นางสาวลิต�า บุญส$ง คณะนิเทศศาสตร� 
49. นางสาววรินทร ศิรินอก คณะนิเทศศาสตร� 
50. นางสาวศิรินทิพย� พาคํากอง คณะนิเทศศาสตร� 
51. นางสาวสุดา หนอกกระโทก คณะนิเทศศาสตร� 
52. นางสาวเหวินอ้ี ชิน คณะนิเทศศาสตร� 
53. นางสาวณฐอร รวยถาวรกิจ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
54. นางสาวณิชาภัทร ชัญชกรธนยศ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
55. นางสาวธัญรดา ศรีอุดม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
56. นางสาวธันยมัย เอ่ียมศิริ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
57. นางสาวพิมบงกช ชัยกําธร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
58. นางสาวโศภิษฐา วุฒิกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
59. นางสาวสุวัจน ี สุโพธิ์ภาคสกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
60. นางสาวอัชฌา โพธิ์วินารถ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
61. นางสาวนลพรรณ วัฒน�ชรานนท� คณะเภสัชศาสตร� 
62. นางสาวศิหรรษา สามศรีทอง คณะเภสัชศาสตร� 
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63. นางสาวอรนงค� คํามอญ คณะเภสัชศาสตร� 
64. นางสาวเกษมณี ศรีจันทร�ดี คณะรัฐศาสตร� 
65. นางสาวช$อฟFา อินทร�น�อย คณะรัฐศาสตร� 
66. นางสาวนาตชา โดยเคน คณะรัฐศาสตร� 
67. นางสาวพนอ เงินภูเขียว คณะรัฐศาสตร� 
68. นางสาวพัสชณนัน ขุนหมุด คณะรัฐศาสตร� 
69. นางสาวพิชญา อินทะรังษี คณะรัฐศาสตร� 
70. นางสาวมณีรัตน� อินทร�เพ็ญ คณะรัฐศาสตร� 
71. นางสาวมาริสา วัฒนา คณะรัฐศาสตร� 
72. นางสาวเรืองระดา ผิวศิริ คณะรัฐศาสตร� 
73. นางสาววิชุดา ณ ร�อยเอ็ด คณะรัฐศาสตร� 
74. นางสาวสุรีย�นิภา วิเวกวิน คณะรัฐศาสตร� 
75. นางสาวกมลชนก ศิลาพุ$ง คณะวิทยาศาสตร� 
76. นางสาวกมลวรรณ อ�อยแขม คณะวิทยาศาสตร� 
77. นางสาวกัณธิดา ภมรพล คณะวิทยาศาสตร� 
78. นางสาวกาญจนาภรณ� นันทจีกร� คณะวิทยาศาสตร� 
79. นางสาวขวัญจิรา สถาพร คณะวิทยาศาสตร� 
80. นางสาวจิรวรรณ ผ$องจําปา คณะวิทยาศาสตร� 
81. นางสาวจิราวรรณ สุนันทะนาม คณะวิทยาศาสตร� 
82. นางสาวจุฬาภรณ� บัวแก�ว คณะวิทยาศาสตร� 
83. นางสาวเจนจิรา รถา คณะวิทยาศาสตร� 
84. นางสาวชณุตพร จิตจง คณะวิทยาศาสตร� 
85. นางสาวณัฐพร ธัญทะพิพงค� คณะวิทยาศาสตร� 
86. นางสาวทักษิณา มาลี คณะวิทยาศาสตร� 
87. นางสาวธนพัต โอคง คณะวิทยาศาสตร� 
88. นางสาวธัญญารัตน� กับเปCง คณะวิทยาศาสตร� 
89. นางสาวนภัสวรรณ ธรรมสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 
90. นางสาวนฤมล ทองชัย คณะวิทยาศาสตร� 
91. นางสาวนันท�นภัส พิสิษฐ�อาภาภัค คณะวิทยาศาสตร� 
92. นางสาวนันทนัช เลิศอนันต�สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร� 
93. นางสาวนิภาพร เหล$าสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร� 
94. นางสาวเบญจวรรณ ธนันชัย คณะวิทยาศาสตร� 
95. นางสาวปฐมพร ชายเขา คณะวิทยาศาสตร� 
96. นางสาวประกายทิพย� สมจิตต� คณะวิทยาศาสตร� 
97. นางสาวปNยธิดา ศิริพัฒนานันทกูร คณะวิทยาศาสตร� 
98. นางสาวปNยะนุช แซ$ตัง คณะวิทยาศาสตร� 
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99. นางสาวพรธีรา มณเฑียรทอง คณะวิทยาศาสตร� 

100. นางสาวพัชรินทร� เดโชชัย คณะวิทยาศาสตร� 
101. นางสาวภัศรา เจริญภักดี คณะวิทยาศาสตร� 
102. นางสาวภัสรา สุวรรณสิงห� คณะวิทยาศาสตร� 
103. นางสาวรังรักษ� ทรหด คณะวิทยาศาสตร� 
104. นางสาวรัชนี คํานา คณะวิทยาศาสตร� 
105. นางสาวรุจนา สุวรรณแดง คณะวิทยาศาสตร� 
106. นางสาววันนิษา แสนอินทร� คณะวิทยาศาสตร� 
107. นางสาวสิริยากร ก�องกํ่า คณะวิทยาศาสตร� 
108. นางสาวอมลวรรณ จันเพชร� คณะวิทยาศาสตร� 
109. นางสาวฐิตารีย� สายฟFา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
110. นางสาวทิพย�ตะวัน แสนแพง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
111. นางสาวเนตรทราย กุดวิสัย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
112. นางสาวปรางค�ลักษมี ธรรมาธิกรณ�ชัย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
113. นางสาวปรียาพร ผลสิน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
114. นางสาวปาริชาติ สีสด คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
115. นางสาวภัทรภร แตงพันธ� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
116. นางสาวศิริยากร สินมาก คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
117. นางสาวศิริลักษณ� เสาธงชัย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
118. นางสาวสมัญญา เข็มทอง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
119. นางสาวสุณิสา มากสอน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
120. นางสาวสุธิดา ย$างกุ�ง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
121. นางสาวอภิฤดี นกหงษ� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
122. นางสาวอริสรา พ่ึงโภคา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
123. นางสาวพีรยา ดนัยธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
124. นางสาวศรัณยา สิทธิจําเริญคณ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
125. นางสาวปNยะวดี บัวสอด คณะศิลปกรรมศาสตร� 
126. นางสาวพณิชา สองประสม คณะศิลปกรรมศาสตร� 
127. นางสาวไซนับ มาแจ คณะเศรษฐศาสตร� 
128. นางสาวธนัชชา วิบูลพรชัย คณะเศรษฐศาสตร� 
129. นางสาวธนัญญา เมืองคํา คณะเศรษฐศาสตร� 
130. นางสาวนิมมานรดี ศรีคําแสน คณะเศรษฐศาสตร� 
131. นางสาวนูรไอนี เยง คณะเศรษฐศาสตร� 
132. นางสาวนูรีเดียนา เจะฮะ คณะเศรษฐศาสตร� 
133. นางสาวเบญจวรรน มันฑะกะ คณะเศรษฐศาสตร� 
134. นางสาวปSทมพร ทะแดง คณะเศรษฐศาสตร� 
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135. นางสาวศิริมา สริมา คณะเศรษฐศาสตร� 
136. นางสาวศุภางค�ภิต การินตา คณะเศรษฐศาสตร� 
137. นางสาวสุทธิวรรณ ขวัญสวัสด์ิ คณะเศรษฐศาสตร� 
138. นางสาวสุวิกา เหล$าคนค�า คณะเศรษฐศาสตร� 
139. นางสาวอานีซ หะยีสมาแอ คณะเศรษฐศาสตร� 
140. นางสาวธนภร ธนัญญาภัฏ คณะสถาปSตยกรรมศาสตร� 
141. นางสาวอริญาพร ปูUทา คณะสถาปSตยกรรมศาสตร� 
142. นางสาวกัญญารัตน� เพ็ชดีคาย คณะสหเวชศาสตร� 
143. นางสาวเกวลิน สุทธศิริ คณะสหเวชศาสตร� 
144. นางสาวคริสมาส ฉลานุวัฒน� คณะสหเวชศาสตร� 
145. นางสาวชลนภา เขียวขจรไกล คณะสหเวชศาสตร� 
146. นางสาวณฐอร ลือพงศพัฒนะ คณะสหเวชศาสตร� 
147. นางสาวณัฐนรี ยี่รงค� คณะสหเวชศาสตร� 
148. นางสาวณัฐรินีย� พงศ�ยี่หล�า คณะสหเวชศาสตร� 
149. นางสาวธณัฐพร บริรุ$งมงคล คณะสหเวชศาสตร� 
150. นางสาวธมนวรรณ ทองศรีนุช คณะสหเวชศาสตร� 
151. นางสาวธัชวีณ� แช$มทอง คณะสหเวชศาสตร� 
152. นางสาวนุชิตา กรมขันธ� คณะสหเวชศาสตร� 
153. นางสาวเนตรมณี ศรีตัมภวา คณะสหเวชศาสตร� 
154. นางสาวภรภัทร ทวีวงษ� คณะสหเวชศาสตร� 
155. นางสาวภัทราวดี พรมงูเหลือม คณะสหเวชศาสตร� 
156. นางสาววราภรณ� พลายงาม คณะสหเวชศาสตร� 
157. นางสาวสุดารัตน� ตุ$มทอง คณะสหเวชศาสตร� 
158. นางสาวเสาวรัตน� คงอินทร� คณะสหเวชศาสตร� 
159. นางสาวหัสฎ ี ศักด์ิสวัสด์ิ คณะสหเวชศาสตร� 
160. นางสาวอรพินท� หนูแก�ว คณะสหเวชศาสตร� 
161. นางสาวเจนจิรา แสงมาศ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
162. นางสาวณัฏฐณิชา ศรีประย$า คณะสัตวแพทยศาสตร� 
163. นางสาวนวลละออ ภาคูกา คณะสัตวแพทยศาสตร� 
164. นางสาวนันทพร วงสวาท คณะสัตวแพทยศาสตร� 
165. นางสาวศรีสุดา ศรีสุราช คณะสัตวแพทยศาสตร� 
166. นางสาวศิวาพร สุขสิงห� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
167. นางสาวอรวรรณ พรมจาด คณะสัตวแพทยศาสตร� 
168. นางสาวจารุวรรณ นาวงษ� คณะอักษรศาสตร� 
169. นางสาวฐิตาภา แก�วหม้ัน คณะอักษรศาสตร� 
170. นางสาวณัฐกมล พัดไสว คณะอักษรศาสตร� 
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171. นางสาวมัทนมาดา โอฬาริกานนท� คณะอักษรศาสตร� 
172. นางสาวรสสุคนธ� โชติจรัสวาณิช คณะอักษรศาสตร� 
173. นางสาวลภัสกร ศันสนะศุภพงศ� คณะอักษรศาสตร� 
174. นางสาวอรอนงค� พิชัยคํา คณะอักษรศาสตร� 
175. นางสาวกนกภรณ� วงษ�สง$า สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
176. นางสาวกนกวรรณ มีภูคํา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
177. นางสาวกมลชนก บุญภา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
178. นางสาวกรกช อุ$นเจี้ยง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
179. นางสาวกัญญาภัค เข็มทอง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
180. นางสาวกัญญารัตน� จันทร�มณีเลิศ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
181. นางสาวกิติญา จิตอารี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
182. นางสาวจิรชยา สมจิตร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
183. นางสาวจิรัญญา สังข�โพธิ์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
184. นางสาวจุฑามาศ ปSนดี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
185. นางสาวเจนจิรา กันทาเปCง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
186. นางสาวณัฐธิชา สมตา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
187. นางสาวณัฐริกา ดัดถุยาวัตร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
188. นางสาวณัฐสุดา ราชสะอาด สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
189. นางสาวถิรดา ซ่ือสัตย� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
190. นางสาวทิพวรรณ ธุวะชาวสวน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
191. นางสาวธัญลักษณ� แสนอุบล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
192. นางสาวนริศรา สุภาพันธ� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
193. นางสาวนฤสรณ� วงศ�สุบิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
194. นางสาวภัชราภา เฟWXองฟู สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
195. นางสาวภาวินา จิตราภิรมย� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
196. นางสาวมธุรดา ภู$ตระกูลพัฒนา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
197. นางสาวมริศรา สรรพสอน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
198. นางสาวลดาวัลย� บัวมาศ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
199. นางสาวศิริวรรณ เรืองหิรัญวนิช สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
200. นางสาวศุภิสรา ชนะสิทธิ์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
201. นางสาวสราลิตา ณุวงษ�ศรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
202. นางสาวสิริรัตน� ตามวัน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
203. นางสาวสุกัญญา มหากาฬ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
204. นางสาวสุตาภัทร นันทศรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
205. นางสาวสุทธิชา สนเถ็ง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
206. นางสาวสุนิตา ทองประเสริฐ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 



7 
 

 
207. นางสาวอรทัย มีมงคล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
208. นางสาวอรพรรณ แสงจันทร� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
209. นางสาวอรวรา กรดแก�ว สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
210. นางสาวอังศ�วรา วงศ�ศิริศักด์ิ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
211. นางสาวอัญมณี ซอก่ิง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 
ท้ังนี้ หากมีนิสิตผู�ใดสละสิทธิ์การเข�าพัก จะเรียกนิสิตสํารองเข�าพักตามลําดับดังนี้ 

1. นางสาวณัฐจรินทร�  วรรณวิริยะ คณะวิทยาศาสตร� 
2. นางสาวกวิสรา ลาดนอก คณะวิทยาศาสตร� 
3. นางสาวพัชริดา เพ็งคํา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
4. นางสาวอาทิตยา อินทร�แก�ว คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
5. นางสาวโชติกา ถาปNนตา คณะวิทยาศาสตร� 
6. นางสาวสโรชา สายสินธุ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 

 
ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือเป8นตัวจริง ลําดับท่ี 1 – 211 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�เปCนเลข
ประจําตัวนิสิต 
2. แนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg มีขนาดไม$เกิน 500 KB แต$งกายด�วยชุดนิสิต
จุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปCนสีฟFาหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 

ห)องพัก  ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดห)องพักให)ตามความเหมาะสม โดยจะ
ประกาศหมายเลขห�องพักให�นิสิตรับทราบภายในวันจันทร�ท่ี 17 กรกฎาคม 
2560 ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพัก ประจําภาคต�น ป(การศึกษา 2560 
จํานวน 5,500 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$ตึกพุดซ�อนมอบตัวเข�าพัก ในวันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 เวลา 
08.00 – 11.00 น. ณ โถงชั้นล$าง อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดซ�อน) 
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และประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม&หอพัก เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงยิม 
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค� หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

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 

 


