
1 .นางสาว กมลชนก ปิ่นปรีชาชัย คณะ ครุศาสตร์ 5743503527

2 .นางสาว ข้าวทิพย์ ทีสุกะ คณะ ครุศาสตร์ 5543804227

3 .นางสาว ชรไม ประสันแพงศรี คณะ ครุศาสตร์ 5443807027

4 .นางสาว ฐานณิสสร รักมิตร คณะ ครุศาสตร์ 5744603827

5 .นางสาว ตะวันฉาน ศิริวัฒนาลิขิต คณะ ครุศาสตร์ 5543580627

6 .นางสาว นพมน วิสากล คณะ ครุศาสตร์ 5543603427

7 .นางสาว นาถล้านนา ศุภกุล คณะ ครุศาสตร์ 5544209027

8 .นางสาว พีริยา อารีรัตน์ คณะ ครุศาสตร์ 5543658027

9 .นางสาว รุจาภรณ์ ทองเท่ียงตรง คณะ ครุศาสตร์ 5744701627

10 .นางสาว อังคณา เกตุทอง คณะ ครุศาสตร์ 5543754527

11 .นางสาว กรองกานต์ จันทร์มณี คณะ จิตวิทยา 5737406438

12 .นางสาว วริษฐา ชํานาญค้า คณะ จิตวิทยา 5537456638

13 .นางสาว จันทกร วีริยานันท์ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5536016032

14 .นางสาว ฐิติการ์ พิเชฐไพศาล คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5536030732

15 .นางสาว ณัฐชยา สุวรรณพงศ์ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5536035932

16 .นางสาว ปุณฑิกา วิไลลักขณา คณะ นิเทศศาสตร์ 5645081228

17 .นางสาว จินตจ์ุฑา โพชสาลี คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5742725326

18 .นางสาว อภิสรา อุทัยธีระโกเมน คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5542103826

19 .นางสาว นันท์นภัส วงศ์ธีรทรัพย์ คณะ แพทยศาสตร์ 5735133730

20 .นางสาว ปวีณา ประสพโชค คณะ เภสัชศาสตร์ 5736740833

21 .นางสาว วิชิดา ตันอาสุวงกุล คณะ เภสัชศาสตร์ 5736566033

22 .นางสาว ศิริกุล คณาวิวัฒน์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5636576133

23 .นางสาว อมลวรรณ ปัทมานุช คณะ เภสัชศาสตร์ 5736787333

24 .นางสาว อภิสรา หล่ออริยา คณะ รัฐศาสตร์ 5741264124

จึงประกาศใหน้ิสิตท่ีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น

ประกาศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง  รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1

ปีการศึกษา 2557

..........................................................................
ด้วย คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก

ระดับปริญญาตรีท่ีประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว



25 .นางสาว กนกพร กอบกู้วิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ 5632902323

26 .นางสาว ธมลวรรณ อรชร คณะ วิทยาศาสตร์ 5533368323
27 .นางสาว ชุติมณฑน์ กระจาดทอง คณะ วิทยาศาสตร์ 5532515023

28 .นางสาว ณฐนันท์ ช่อหิรัญกุล คณะ วิทยาศาสตร์ 5732718323

29 .นางสาว ณฐิตา จันทร์ชาวนา คณะ วิทยาศาสตร์ 5732962023

30 .นางสาว ณภัทร สุขประเสริฐ คณะ วิทยาศาสตร์ 5732042723

31 .นางสาว ภัคจิรา คชเสนี คณะ วิทยาศาสตร์ 5733474323

32 .นางสาว ภัทรพร ทับทิมทอง คณะ วิทยาศาสตร์ 5633485123

33 .นางสาว ภาชินี โสโพธิ์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5532730623

34 .นางสาว มณีรัตน์ คูหะธรรมคุณ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633486823

35 .นางสาว ยงสิริ วงศ์สิริฉัตรชัย คณะ วิทยาศาสตร์ 5532956123

36 .นางสาว ศิรัตน์ อาจยุทธณรงค์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5732177823

37 นางสาว สุภัค คลองสน่ัน คณะ วิทยาศาสตร์ 5732758423

38 นางสาว อภิชญา สุวรรณกิจวัฒน์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5733179223

39 นางสาว อมรวรรณ ศรีสวัสด์ิ คณะ วิทยาศาสตร์ 5733403823

40 นางสาว อุษณิษา จันทรวงศ์ไพศาล คณะ วิทยาศาสตร์ 5632946023

41 นางสาว เกวลี ปานดํา คณะ เศรษฐศาสตร์ 5745513129

42 .นางสาว กันต์ธีรา ไววานิชกิจ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734005925

43 .นางสาว ณัฐวดี พงศ์ปริตร คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734731825

44 .นางสาว ดาวทิพย์ พงศ์พานิช คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734410325

45 .นางสาว มลภษร ชูวงษ์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734798925

46 .นางสาว ศุภาพิชญ์ โกสรีกุล คณะ สหเวชศาสตร์ 5737263037

47 .นางสาว อินทุกานต์ อินทรพาณิชย์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5637270237

48 .นางสาว เนติรัตน์ เจตนาเสน คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5535554031

49 .นางสาว แพรพลอย มุจลินทโมลี คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5735595031

50 .นางสาว กนกพร ธนาวัฒนเจริญ คณะ อักษรศาสตร์ 5440501422

51 .นางสาว ชนนิกานต์ เชื้อหมอ คณะ อักษรศาสตร์ 5540039022

52 .นางสาว ณัฐชญา กรรมารวนิช คณะ อักษรศาสตร์ 5440050722

1 .

มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีแจ้งให้ติดต่อสํานักงานหอพักนิสิต หมายเลข

โทรศัพท์ 02-2183643

ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักให้ดําเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานหอพัก

http://www.rcuchula.com. ในวันพุธท่ี 23 กรกฎาคม 2557  ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 23.59 น.

โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ท่ีใช้ในวันกรอกใบสมัครดําเนินการ login เข้าไปยืนยันสิทธิ์

แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พ้ืนหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ําเงิน ไฟล์ชนิด .jpg

ท้ังนี้ ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้



2 .

3 .

4 .

5 .

ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น โดยให้นําหลักฐานการชําระค่าประกันความเสียหายแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก มาแสดงเพ่ือรับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข้าพัก หากนิสิตไม่มามอบตัว

ในวันเวลาดังกล่าวทางหอพักถือว่านิสิตสละสิทธิ์การเข้าพัก

การเลือกห้องพัก ให้นิสิตเลือกห้องพัก ในวันศุกร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 23.59 น.

โดยเลือกห้องทางเว็บไซต์ของสํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com หากมีเหตุขัดข้อง

กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 - 17.00 น.

    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

นิสิตต้องเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันอาทิตย์ท่ี 17 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 - 17.00 น.

ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

     ท้ังนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดําเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

                  ประกาศ   ณ   วันท่ี         กรกฎาคม   พ.ศ.  2557

ทางระบบการเลือกห้อง ให้ติดต่อได้ท่ีสํานักงานหอพักหรือทางโทรศัพท์ 02-2183643 ในวันเสาร์ท่ี 26

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง)

    รองอธิการบดี

นิสิตต้องชําระค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จํานวน 5,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพักของ

เดือนสิงหาคมจํานวน 3,500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท ในวันพุธท่ี 30 กรกฎาคม 2557

ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 31กรกฏาคม 2557 โดยให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชําระหนี้จากเว็บไซต์สํานักงานหอพักนิสิต

http://www.rcuchula.com แล้วนําไปชําระที่จุดให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา

นิสิตต้องมอบตัวเข้าพักในหอพัก ในวันศุกร์ท่ี 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 


