
1 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ือง รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน 

(ตึกชวนชม) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ท่ีประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว        
จึงประกาศให้นิสิตหญิงท่ีมีรายช่ือดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน (ตึกชวนชม) 
  

1. นางสาวขวัญชนก ตรีรัตนธ ารง คณะครุศาสตร์ 

2. นางสาวขวัญรดา สีดอกบวบ คณะครุศาสตร์ 

3. นางสาวเขมิกา ล้วนดี คณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวณทรงพร สาริปา คณะครุศาสตร์ 

5. นางสาวณัชชา มุกดาสนิท คณะครุศาสตร์ 

6. นางสาวณัฎฐริกา ทารินทร์ คณะครุศาสตร์ 

7. นางสาวนันท์นภัส คงวัฒน์ทวีสิน คณะครุศาสตร์ 

8. นางสาวพิชชาพร พรหมมี คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวพิชชาภา ปราโมทย์ คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวรตญาพร บรรชรรัตน์ คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาววีร์สุดา พักเรือนดี คณะครุศาสตร์ 

12. นางสาวศิรประภา ด าเขียว คณะครุศาสตร์ 

13. นางสาวพชร กรึงไกร คณะจิตวิทยา 
14. นางสาวศุภกานต์ ฐิติกุล คณะจิตวิทยา 

15. นางสาวใบเตย พวงพนัธ์ศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
16. นางสาวเกวชาพร เทพจักร์ คณะนิติศาสตร์ 
17. นางสาวจิรัชยา สมนาม คณะนิติศาสตร์ 

18. นางสาวน้ าฟ้า จันทร์เกษร คณะนิติศาสตร์ 

19. นางสาวมาดีนะห์ วรสูตร คณะนิติศาสตร์ 

20. นางสาววรรวิมล เพ็งอุดม คณะนิติศาสตร์ 
21. นางสาวสิริกร ล าพา คณะนิติศาสตร์ 

22. นางสาวอภิษฎา บัณฑิตย์ชาติ คณะนิติศาสตร์ 
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23. นางสาวกนกพรรณ บัวผัน คณะนิเทศศาสตร์ 
24. นางสาวฐิติพร เหรียญรักวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
25. นางสาวนภาพร เเซ่ล้ิง คณะนิเทศศาสตร์ 
26. นางสาวนันทิชา เมฆสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์ 

27. นางสาวพลอยชมพู จันทร์อินทร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

28. นางสาวศรันย์ จันทร์ช่ืน คณะนิเทศศาสตร์ 

29. นางสาวโสภิสา สุขไพศาลกุลภัทร คณะนิเทศศาสตร์ 

30. นางสาวกรวรรณ รุ่งอรุณกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

31. นางสาวจอมขวัญ ไวว่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

32. นางสาวชัญญา วราสิทธิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

33. นางสาวณราวดี จันทร์เกษม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

34. นางสาวพิมพ์ลภัส พัฒนสารกุศล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

35. นางสาวมัลลิกา อาจวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

36. นางสาววรัญญา พวงศร ี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

37. นางสาวอนัตตา จอมพงษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
38. นางสาวอลิน สมบัติเจริญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

39. นางสาวนนทวรรณ ศิลป์วุฒิ คณะแพทยศาสตร์ 

40. นางสาวกรชนก รักษ์ก าเนิด คณะรัฐศาสตร์ 

41. นางสาวกฤติยา สุภาพ คณะรัฐศาสตร์ 

42. นางสาวญาณิศา อาทิตย์เท่ียง คณะรัฐศาสตร์ 

43. นางสาวทิพยา สุวรรณมณี คณะรัฐศาสตร์ 

44. นางสาวธนาภา สังขพงศ์ คณะรัฐศาสตร์ 

45. นางสาวนภัสสร โล่วรพงศ์ คณะรัฐศาสตร์ 

46. นางสาวบุษย์ไพลิน ฉิมพาลี คณะรัฐศาสตร์ 

47. นางสาวเบญญา รัตนภาค คณะรัฐศาสตร์ 

48. นางสาวป่านนภา พจน์บรรดิษฐ์ คณะรัฐศาสตร์ 

49. นางสาวพิมพกานต์ ไกรลาส คณะรัฐศาสตร์ 
50. นางสาวรัมภา ขณะรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ 
51. นางสาวลวัณรัตน์ พลสงคราม คณะรัฐศาสตร์ 
52. นางสาวอภิสรา เฮียงสา คณะรัฐศาสตร์ 
53. นางสาวอัมนี่ กาแบ คณะรัฐศาสตร์ 

54. นางสาวกนกวรรณ จันทร์หีบ คณะวิทยาศาสตร์ 

55. นางสาวกมลชนสรณ์ ฉิมงาม คณะวิทยาศาสตร์ 
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56. นางสาวกมลทิพย์ ด ารงธรรมสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 

57. นางสาวกรกนก ธัญญสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

58. นางสาวกรกมล นันทวิสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

59. นางสาวก้องกิฎากร ศรีวายพราหมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
60. นางสาวกัญญารัตน ์ ทองประสาร คณะวิทยาศาสตร์ 

61. นางสาวกีรนันท์ นาคสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
62. นางสาวเกศินี แก้วสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 

63. นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่โง้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

64. นางสาวชนาภัทร สร้อยแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

65. นางสาวชยาภรณ์ วงศ์พา คณะวิทยาศาสตร์ 

66. นางสาวชลาธร ชาญสตบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 

67. นางสาวชัญญ์ญาณ์ คล้อยสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
68. นางสาวชัญญา ศิรินภาพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

69. นางสาวชัญญานุช เเก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์ 

70. นางสาวชาคริยา มุสิกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 

71. นางสาวณัชชาพัชญ์ เครือวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
72. นางสาวณัฏฐณิชา ไกรนรา คณะวิทยาศาสตร์ 
73. นางสาวณัฐณิชา ศิริแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
74. นางสาวณัฐธิดา กวมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

75. นางสาวณัฐภัทร พิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

76. นางสาวณัฐรพี ภัยผ่องแผ้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

77. นางสาวดวงกมล ถนอมกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 

78. นางสาวธนภรณ์ วรสุภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

79. นางสาวธนัชชา วิภูษิตบริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

80. นางสาวธิษณามดี อินทรท่โล่ คณะวิทยาศาสตร์ 

81. นางสาวนัชชา นาคปานเสือ คณะวิทยาศาสตร์ 

82. นางสาวน้ าฝน เอี่ยมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 

83. นางสาวบุญยาพร ใจเร็ว คณะวิทยาศาสตร์ 
84. นางสาวบุณยดา หน่ายคอน คณะวิทยาศาสตร์ 

85. นางสาวปกิตา เจริญวงษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

86. นางสาวปคุณา งามรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
87. นางสาวปาณิสรา ค าแพง คณะวิทยาศาสตร์ 

88. นางสาวปิยนาฏ พจนกวิน คณะวิทยาศาสตร์ 
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89. นางสาวปิยนุช กาญจนเวทิน คณะวิทยาศาสตร์ 

90. นางสาวปิยะธิดา นิ่มนวล คณะวิทยาศาสตร์ 
91. นางสาวปิยาภรณ์ สุพรรณกูล คณะวิทยาศาสตร์ 

92. นางสาวผ่องพรรณ หาญช้าง คณะวิทยาศาสตร์ 

93. นางสาวพรรษชล สุชาติพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

94. นางสาวพลอยไพลิน แซ่ล้ิม คณะวิทยาศาสตร์ 

95. นางสาวพิณญาดา จึงกาญจนา คณะวิทยาศาสตร์ 

96. นางสาวพิทยา แพงสอน คณะวิทยาศาสตร์ 

97. นางสาวพิมพ์รัฐชฎา กาญจนศุภศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 

98. นางสาวเพ็ญพิชชา ฮึ้งเบ้ียว คณะวิทยาศาสตร์ 
99. นางสาวฟารีนันท์ สิทธิพรวรกุล คณะวิทยาศาสตร์ 

100. นางสาวฟ้าเรืองรอง ทองปาน คณะวิทยาศาสตร์ 

101. นางสาวฟิรดาวส์ หะนิมะ คณะวิทยาศาสตร์ 

102. นางสาวภัคจิรา แมคโดนัลด์ คณะวิทยาศาสตร์ 

103. นางสาวภัทรดา กวาวปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 
104. นางสาวภัทรวดี จิตขาว คณะวิทยาศาสตร์ 

105. นางสาวลภัสรดา แสงเพชร คณะวิทยาศาสตร์ 

106. นางสาวลลิตา เชษฐวิรุณ คณะวิทยาศาสตร์ 

107. นางสาวลักษมณ ตังวรุณจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

108. นางสาวลักษิกา พึ่งทหาร คณะวิทยาศาสตร์ 

109. นางสาววรรณฤดี บุตรวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

110. นางสาววริศรา ลักษมีวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ 

111. นางสาวว่านจู แซ่หม่า คณะวิทยาศาสตร์ 
112. นางสาวศตพร ศิลปเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์ 

113. นางสาวศิรดา ค าภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 

114. นางสาวศิริรักษ์ ถนอมเขต คณะวิทยาศาสตร์ 

115. นางสาวศิริลักษณ์ รังแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

116. นางสาวศุภิสรา ทัพฤทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

117. นางสาวสาธิมา ซุ้นซิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 

118. นางสาวสิริชฎา เข็มนาจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

119. นางสาวสุชัญญา คฑารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

120. นางสาวสุณัชชา พุ่มคล้าย คณะวิทยาศาสตร์ 
121. นางสาวสุดาพร คงมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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122. นางสาวสุนิษา ป้อมปัง คณะวิทยาศาสตร์ 
123. นางสาวสุพิชญา ทวิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 

124. นางสาวสุวิชญา มีเกิด คณะวิทยาศาสตร์ 

125. นางสาวอติกรานต์ กุลจิตติพิเชียร คณะวิทยาศาสตร์ 

126. นางสาวอภิชญา ภักดีพิน คณะวิทยาศาสตร์ 
127. นางสาวอรจิรา นาคแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

128. นางสาวอาศิมี สารีกามา คณะวิทยาศาสตร์ 
129. นางสาวไอรดา บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
130. นางสาวเบญจพร เพชรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

131. นางสาวศุภกานต์ หิตการุญ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

132. นางสาวใจงาม ปิยะวัฒน์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

133. นางสาวธนพร ขนานแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

134. นางสาวภควรรณ สุวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

135. นางสาวภัทรภร พึ่งทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
136. นางสาวศิวนาถ กองทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

137. นางสาวสหัสพร ประสบพิบูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
138. นางสาวนรีกานต์ วงศ์เจริญยศ คณะเศรษฐศาสตร์ 

139. นางสาวมุกอันดา ธรรมสารสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ 

140. นางสาวศรุตา คงวิวัฒนากุล คณะเศรษฐศาสตร์ 

141. นางสาวกมลฉัตร ช่ืนจิตต์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

142. นางสาวกานต์สิรี รอบรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

143. นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วนิล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
144. นางสาวณิชณัฏฐ์ สุวรรณรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
145. นางสาวเบญญาดา ศิริพันธุ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

146. นางสาวโยษิตา สินบัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

147. นางสาวเกณิกา สุขหร่อง คณะสหเวชศาสตร์ 
148. นางสาวชัญญ่า จารุสิงห์ คณะสหเวชศาสตร์ 

149. นางสาวชุติกาญจน์ มหายศนันท์ คณะสหเวชศาสตร์ 

150. นางสาวญาณกานต์ จึงวัฒนมงคล คณะสหเวชศาสตร์ 
151. นางสาวณัฐชย์วรดา ฐิติรัตนานนท์ คณะสหเวชศาสตร์ 

152. นางสาวณัฐธิดา สุยานะ คณะสหเวชศาสตร์ 

153. นางสาวธนภรณ์ ศิริมหา คณะสหเวชศาสตร์ 

154. นางสาวธันยา ภาคพาไชย คณะสหเวชศาสตร์ 
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155. นางสาวปพิชญา รักษี คณะสหเวชศาสตร์ 

156. นางสาวปิยธิดา อินต๊ะนางแล คณะสหเวชศาสตร์ 

157. นางสาวพันธกานต์ สุตะพันธ ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

158. นางสาวเพ็ญยุภา วรดิฐสกุลชัย คณะสหเวชศาสตร์ 

159. นางสาวยศภัทร ยศบัวพิศ คณะสหเวชศาสตร์ 

160. นางสาวรพีกัญญ ์ บุญช่วย คณะสหเวชศาสตร์ 

161. นางสาววนคีตา ค าเวียง คณะสหเวชศาสตร์ 

162. นางสาววรัญญาลักษณ์ ชมช่ืน คณะสหเวชศาสตร์ 

163. นางสาววรางคณางค์ อยู่เล่ห์ คณะสหเวชศาสตร์ 
164. นางสาวศุภาพิชญ์ อารีรอบ คณะสหเวชศาสตร์ 

165. นางสาวศุภิสรา แก้วสอนดี คณะสหเวชศาสตร์ 

166. นางสาวกชกร ใจจร คณะอักษรศาสตร์ 

167. นางสาวกานต์ชนิต พิศพันธุ ์ คณะอักษรศาสตร์ 

168. นางสาวณัฐณิชา ชูรอด คณะอักษรศาสตร์ 

169. นางสาวนภัสสร เสวตบุตร คณะอักษรศาสตร์ 

170. นางสาวนัชชา บุญเลิศ คณะอักษรศาสตร์ 

171. นางสาวพิมธิดา แซ่อื้อ คณะอักษรศาสตร์ 

172. นางสาวอัลวานี นาดามัน คณะอักษรศาสตร์ 

173. นางสาวจารุวรรณ มั่นยืน ทรัพยากรการเกษตร 
 
ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 

 
การยืนยันสิทธิ์เข้าพัก หากนิสิตได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักพวงชมพู 

(U – Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าพักเพียงท่ีเดียวเท่านั้น 
หากส านักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์ทั้ง
สองที่ โดยไม่ได้ท าการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักทั้งสองที่  ท้ังนี้ ให้นิสิตใช้ User name และ Password ท่ีใช้กรอกใบ
สมัคร ด ำเนินกำร Log in เข้ำไปเปล่ียนแปลงข้อมูลเลขประจ ำตัวประชำชน
ให้เป็นเลขประจ ำตัวนิสิต และแนบ File รูปถ่ำยชนิด .jpg ท่ีมีขนำดไม่เกิน 
500 KB แต่งกำยด้วยชุดนิสิตจุฬำฯ พื้นหลังของรูปเป็นสีขำวหรือสีน้ ำเงิน
เท่ำนั้น ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึง
เวลา 23.59 น. ของวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com 

http://www.rcuchula.com/


7 

 

การเลือกห้องพัก  ให้นิสิตเลือกห้องพัก ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ท่ี 23 กรกฎาคม 
2561 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทาง
เว็บไซต์ของส านักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม่ได้
ท าการเลือกห้องพักภายในเวลาท่ีก าหนด ทางส านักงานหอพักนิสิตจะจัด
ห้องพักให้ตามความเหมาะสม 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 
3,500 บาท และค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จ านวน 5,000 บาท    
รวมท้ังส้ิน 8,500 บาท ในระหว่างวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ จะ
ประกาศให้ทราบต่อไป และให้น าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข้าหอพัก 

การมอบตัวเข้าพัก นิสิตใหม่ตึกชวนชมมอบตัวเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ โถงช้ันล่าง อาคารหอพักนิ สิต 17 ช้ัน         
(ตึกชวนชม) 

การประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ตึกชวนชม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ โรงยิม ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ หอพักนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก นิสิตใหม่หอพักทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวัน
อังคารที่  7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
     
 ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 

 
ประกาศ    ณ  วันท่ี  18  กรกฎาคม  2561 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

http://www.rcuchula.com/

