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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป�นนิสิตหอพัก ป�การศึกษา 2564 จุฬาลงกรณ*
มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม.ระดับปริญญาตรี ชั้นป�ท่ี 1 ท่ีประสงค*จะเข�าพักในหอพักนิสิต           
ป�การศึกษา 2564 รอบท่ี 1 เรียบร�อยแล�ว จึงประกาศให�นิสิตหญิงท่ีมีรายชื่อดังต.อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักใน
หอพักดังนี้ 
 

อาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน (ตึกชวนชม) 

1. นางสาวกัญญณภัส อนามพงษ* คณะครุศาสตร* 
2. นางสาวกานต*พิชชา รากวงค* คณะครุศาสตร* 
3. นางสาวชลธร อินยาพงษ* คณะครุศาสตร* 
4. นางสาวณัฐชา หมวดทอง คณะครุศาสตร* 
5. นางสาวธนวรรณ แก�วมงคล คณะครุศาสตร* 
6. นางสาวนูรฮัยซูม มะรอเซ>ะ คณะครุศาสตร* 
7. นางสาวรตา มหัทธนศักด์ิ คณะครุศาสตร* 
8. นางสาวรัตนชฎา เตียวจําเริญ คณะครุศาสตร* 
9. นางสาวอุษกณิศย* ทิพย*สังข* คณะครุศาสตร* 

10. นางสาวพิมพ*มาดา จุนเจริญวงศา คณะทันตแพทยศาสตร* 
11. นางสาววรวลัญช* ดําชะอม คณะนิติศาสตร* 
12. นางสาวณพร สมศักด์ิ คณะนิเทศศาสตร* 
13. นางสาวณัฐธิดา คะสีทอง คณะนิเทศศาสตร* 
14. นางสาวแสนขวัญ กอรี คณะนิเทศศาสตร* 
15. นางสาวกัญญาณัฐ โคสุริยา คณะพาณิชยศาสตร*และการบัญชี 
16. นางสาวชลนิชา พงษ*พนัส คณะแพทยศาสตร* 
17. นางสาวชาลิสา ปานอุดมลักษณ* คณะแพทยศาสตร* 
18. นางสาวณัฐวลัญช* น�อยถนอม คณะแพทยศาสตร* 
19. นางสาวดุษฎี ธีรวัฒนเศรษฐ* คณะแพทยศาสตร* 
20. นางสาวพิศน*ธีรา จันทร*ประดิษฐ* คณะแพทยศาสตร* 
21. นางสาวภูรี บุญยกิจสมบัติ คณะแพทยศาสตร* 
22. นางสาวศรันย*พร บุญคุณากร คณะแพทยศาสตร* 
23. นางสาวกนกพร บุญญานาม คณะวิทยาศาสตร* 
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24. นางสาวจรรยา แมลงภู. คณะวิทยาศาสตร* 
25. นางสาวชนิดาภา มาลัยกฤษณะชลี คณะวิทยาศาสตร* 
26. นางสาวญาตาวี แสนเทพ คณะวิทยาศาสตร* 
27. นางสาวฐิติสุดา ศรีบูรณะธรรม คณะวิทยาศาสตร* 
28. นางสาวณิชกานต* ภูมิประพัทธ* คณะวิทยาศาสตร* 
29. นางสาวณิชาภา ศรีกุลบุตร คณะวิทยาศาสตร* 
30. นางสาวณิชาวรรณ ชาติ คณะวิทยาศาสตร* 
31. นางสาวทัศนียวรรณ ยศปIญญา คณะวิทยาศาสตร* 
32. นางสาวธัญธิตา อารีเอ้ือ คณะวิทยาศาสตร* 
33. นางสาวธันย*จิรา เลิศธีรธรรมกุล คณะวิทยาศาสตร* 
34. นางสาวนริศรา หวังความสุข คณะวิทยาศาสตร* 
35. นางสาวนัทธ*หทัย ศรแผลง คณะวิทยาศาสตร* 
36. นางสาวนาตาชา พรมมูล คณะวิทยาศาสตร* 
37. นางสาวบุษยา มุสิกะไชย คณะวิทยาศาสตร* 
38. นางสาวปKญชาน* คงเงิน คณะวิทยาศาสตร* 
39. นางสาวภูริดา ทวีแสง คณะวิทยาศาสตร* 
40. นางสาวสกุลชนก ปลูกสกุล คณะวิทยาศาสตร* 
41. นางสาวอานาปานัส จินรัตน* คณะวิทยาศาสตร* 
42. นางสาวโมเนต* คุณาชีวะ คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
43. นางสาวจิรัชญา ประจญกิจชัย คณะวิศวกรรมศาสตร* 
44. นางสาวธัญกร สิริอริยทรัพย* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
45. นางสาวนันทิกานต* มาระม่ิง คณะวิศวกรรมศาสตร* 
46. นางสาวพรรณพร ไตรศิวะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร* 
47. นางสาวกานต*ชนิต คีรีกรณ* คณะศิลปกรรมศาสตร* 
48. นางสาวณัฐฑริกา ไทยเกิด คณะศิลปกรรมศาสตร* 
49. นางสาวนภัสศร ลักษิตานนท* คณะศิลปกรรมศาสตร* 
50. นางสาวบุญสิตา นันทนาพรชัย คณะศิลปกรรมศาสตร* 
51. นางสาวปาลิตา ธรรมประโชติ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
52. นางสาวพิยดา คงพรหม คณะศิลปกรรมศาสตร* 
53. นางสาววิภารัตน* รอดแสน คณะศิลปกรรมศาสตร* 
54. นางสาวชัญญา ปKยะพันธุ* คณะสถาปIตยกรรมศาสตร* 
55. นางสาวธัญผกา อุตสานนท* คณะสถาปIตยกรรมศาสตร* 
56. นางสาวภัทรานิษฐ* เกษรินทร* คณะสถาปIตยกรรมศาสตร* 
57. นางสาวช.อพรรณพฤกษา พนัสภานุเดชดํารง คณะสัตวแพทยศาสตร* 
58. นางสาวณิชากร บัวเนียม คณะสัตวแพทยศาสตร* 
59. นางสาวเบญญา สุโขชัยวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร* 
60. นางสาวจิตรลดา เทียนสวัสด์ิ คณะอักษรศาสตร* 
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อาคารหอพักนิสิตหญิง 13 ช้ัน (ตึกพุดตาน) 

1. นางสาวกัญญาณัฐ ผลใหม. คณะครุศาสตร* 
2. นางสาวกุลธิดา วรรณจงคํา คณะครุศาสตร* 
3. นางสาวกุศลสิริ โทนุการ คณะครุศาสตร* 
4. นางสาวจิรัชยา ทวีทรัพย* คณะครุศาสตร* 
5. นางสาวชัญญา บุญประเสริฐ คณะครุศาสตร* 
6. นางสาวญาณิศา เพชรเย็น คณะครุศาสตร* 
7. นางสาวญาณิศา ฟIกบาง คณะครุศาสตร* 
8. นางสาวณัฐชา หมูแก�ว คณะครุศาสตร* 
9. นางสาวทยิดา ทรงศรี คณะครุศาสตร* 

10. นางสาวนภัสสร สุวรรณรงค* คณะครุศาสตร* 
11. นางสาวพรวิมล เอ่ียมสวัสด์ิ คณะครุศาสตร* 
12. นางสาวเสาวลักษณ* เพ็ชรวิรัตน* คณะครุศาสตร* 
13. นางสาวชลลดา ไชยโรจน*วัฒนา คณะนิเทศศาสตร* 
14. นางสาวหทัยชนก มัชฌิมา คณะแพทยศาสตร* 
15. นางสาวฉัตรอุQบลวรรณ ดวงแก�ว คณะเภสัชศาสตร* 
16. นางสาวกีรติ เตียวพิทักษ*ศิลปR คณะวิทยาศาสตร* 
17. นางสาวชุติกาญจน* คําเสม คณะวิทยาศาสตร* 
18. นางสาวโซยา อาลีฮาเหม็ด คณะวิทยาศาสตร* 
19. นางสาวณัฐวดี อ่ิมพร�อม คณะวิทยาศาสตร* 
20. นางสาวภัทรภร คําภูคํา คณะวิทยาศาสตร* 
21. นางสาววิสาขา สุขเหลือ คณะวิทยาศาสตร* 
22. นางสาวศิรินัน เอ่ียมสุข คณะวิทยาศาสตร* 
23. นางสาวสิรภักด์ิศร เผือกผ.อง คณะวิทยาศาสตร* 
24. นางสาวกนกพิศสิณีย* เสนามาตย* คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
25. นางสาวพรรณวดี โมฬารักษ* คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
26. นางสาวฉมชบา ชนะเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
27. นางสาวนัฐริกา เดชบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
28. นางสาวนิศาชล ศิลปวงษา คณะวิศวกรรมศาสตร* 
29. นางสาวปKณฑิรา พิศลืม คณะวิศวกรรมศาสตร* 
30. นางสาวปKยะฉัตร เงินกอง คณะวิศวกรรมศาสตร* 
31. นางสาวเมธ*วดี มีขันทอง คณะวิศวกรรมศาสตร* 
32. นางสาววรรษชล รุจิรดํารงค*ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร* 
33. นางสาวสกุลทิพย* หาญสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร* 
34. นางสาวสุชาดา โกศลชีวันกุล คณะวิศวกรรมศาสตร* 
35. นางสาวกัญญาพัชร เเซ.เตียว คณะศิลปกรรมศาสตร* 
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36. นางสาวญาณิศา ช.วยช ู คณะศิลปกรรมศาสตร* 
37. นางสาวณัฐกานต* พุ.มเรียบ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
38. นางสาวน้ําทิพย* ศรีเกตุ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
39. นางสาวพิชญดา แทนทรัพย* คณะศิลปกรรมศาสตร* 
40. นางสาวมัฌชิมา หงษ*เวียงจันทร* คณะศิลปกรรมศาสตร* 
41. นางสาวชญาดา มากมี คณะเศรษฐศาสตร* 
42. นางสาววิจิตรา วงค*แววดี คณะสถาปIตยกรรมศาสตร* 
43. นางสาวอัญชสา ศรีเมือง คณะสหเวชศาสตร* 
44. นางสาวชุติมา ยืนยง คณะสัตวแพทยศาสตร* 
45. นางสาวธนัชพร พุ.มศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร* 
46. นางสาวบุษกร ประภัสสร คณะสัตวแพทยศาสตร* 
47. นางสาวเบญจภรณ* ขําทับทิม คณะสัตวแพทยศาสตร* 
48. นางสาวศิวนาถ สิทธิพร คณะสัตวแพทยศาสตร* 
49. นางสาวอลีนา หนูพันธ* คณะสัตวแพทยศาสตร* 
50. นางสาวจิดาภา กSาคํา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ช้ัน (ตึกพุดซ)อน) 

1. นางสาวกีรดา เบญจมาศ คณะครุศาสตร* 
2. นางสาวขนิษฐา จินดาศรี คณะครุศาสตร* 
3. นางสาวจิดาภา สัมปชัญญสถิตย* คณะครุศาสตร* 
4. นางสาวชลิตา บุญเกียรติ คณะครุศาสตร* 
5. นางสาวชุลีกาญจน* ชวนะนิกุล คณะครุศาสตร* 
6. นางสาวธัญญลักษณ* คําแสนวงษ* คณะครุศาสตร* 
7. นางสาวบัณฑิตา ชูแก�ว คณะครุศาสตร* 
8. นางสาววณิชยา การบรรจง คณะครุศาสตร* 
9. นางสาววรกมล บัวกลิ้ง คณะครุศาสตร* 

10. นางสาววันวิสาข* อยู.คง คณะครุศาสตร* 
11. นางสาวสุภัสสร ทองประสม คณะครุศาสตร* 
12. นางสาวสุรัสวดี มุทิตา คณะครุศาสตร* 
13. นางสาวอภิญญา ทาเทียว คณะครุศาสตร* 
14. นางสาวไอลดา นาสิงคาร คณะครุศาสตร* 
15. นางสาวจิรัชยา แสนเมือง คณะจิตวิทยา 
16. นางสาวมนัสวี วชิราธนกิจ คณะจิตวิทยา 
17. นางสาวศุภิสรา สิทธิสุทธิ์ คณะจิตวิทยา 
18. นางสาวสุกัญญา ดอกรักกลาง คณะจิตวิทยา 
19. นางสาวชนกกานต* เปรมนนท* คณะทันตแพทยศาสตร* 
20. นางสาวญาติกา อารียานันท* คณะทันตแพทยศาสตร* 
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21. นางสาวภควดี วงศ*ยังประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร* 
22. นางสาววศินี ถ่ินสอน คณะทันตแพทยศาสตร* 
23. นางสาวกนิษฐา เพ่ิมทรัพย* คณะนิติศาสตร* 
24. นางสาวชลธิชา มาเท่ียง คณะนิติศาสตร* 
25. นางสาวณัฐกานต* สุวรรณปIญญา คณะนิติศาสตร* 
26. นางสาวมนัสชนก กองไธสง คณะนิติศาสตร* 
27. นางสาววาริณี จันทรโต คณะนิติศาสตร* 
28. นางสาวธัญมน เยาวลักษณ* คณะนิเทศศาสตร* 
29. นางสาววิมลรัตน* โพธิ์รักษา คณะนิเทศศาสตร* 
30. นางสาวอรกัญญา สวัสด์ิสุข คณะนิเทศศาสตร* 
31. นางสาวชุติกาญจน* กิวหลิม คณะพาณิชยศาสตร*และการบัญชี 
32. นางสาวอิสรีย* เพ็งผล คณะพาณิชยศาสตร*และการบัญชี 
33. นางสาววิภวาน ี พิทักษ* คณะแพทยศาสตร* 
34. นางสาวชลธิชา สืบศรี คณะเภสัชศาสตร* 
35. นางสาวปริยากร จักรแก�ว คณะเภสัชศาสตร* 
36. นางสาวสุชาดา อรอินทร* คณะเภสัชศาสตร* 
37. นางสาวจันทราทิพย* โคตรพัฒน* คณะรัฐศาสตร* 
38. นางสาวปสุตา ภมร คณะรัฐศาสตร* 
39. นางสาวปKยดา พุดลา คณะรัฐศาสตร* 
40. นางสาวพิชามญชุ* ท�วมทวยหาญ คณะรัฐศาสตร* 
41. นางสาวอนงค*นาท สุพร คณะรัฐศาสตร* 
42. นางสาวพิชญาภัค อุบลธรรม คณะวิทยาศาสตร* 
43. นางสาวยิ่งลักษณ* เรืองสิน คณะวิทยาศาสตร* 
44. นางสาวอภัทชา นามสี คณะวิทยาศาสตร* 
45. นางสาวกัญญารัตน* ฟIกอ.อน คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
46. นางสาวพัดชา สินสมุทร คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
47. นางสาวภัทรสุดา ชาติภูธร คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
48. นางสาวเมราณี ว.องไว คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
49. นางสาวสุดาลักษณ* แตงสุข คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
50. นางสาวสุภาพร แดงมีสี คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
51. นางสาวณิชนันทน* จันทรัตน* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
52. นางสาวภัทรอร ภูขมัง คณะวิศวกรรมศาสตร* 
53. นางสาวศิริญาภรณ* แท.นศิลา คณะวิศวกรรมศาสตร* 
54. นางสาวอนันตญา นินนางกุล คณะวิศวกรรมศาสตร* 
55. นางสาวกาญจนา แก�วเกษ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
56. นางสาววณิดา ช.อมะลิ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
57. นางสาวคณิศร เขียวขํา คณะเศรษฐศาสตร* 
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58. นางสาวซูฟ�นา สาเมาะ คณะเศรษฐศาสตร* 
59. นางสาวณัชชา ประถมชัย คณะเศรษฐศาสตร* 
60. นางสาวนูรูนนะญาห* บิลร.าหมาน คณะเศรษฐศาสตร* 
61. นางสาวเนาวาร* ตอแลมา คณะเศรษฐศาสตร* 
62. นางสาวแพรวา อยู.แย�ม คณะเศรษฐศาสตร* 
63. นางสาวฟาติน ยามา คณะเศรษฐศาสตร* 
64. นางสาวมาริษา ภาคภูมิ คณะเศรษฐศาสตร* 
65. นางสาวอทิตยา ฉิมมณี คณะเศรษฐศาสตร* 
66. นางสาวกวินธิดา อ.อนมี คณะสหเวชศาสตร* 
67. นางสาวทนาขวัญ สังหร.าย คณะสหเวชศาสตร* 
68. นางสาวบุญสิตา เทพรักษาฤาชัย คณะสหเวชศาสตร* 
69. นางสาวเปKTล ทรัพย*เจริญอําไพ คณะสหเวชศาสตร* 
70. นางสาวพัชรี ขุนไตรเลิศ คณะสหเวชศาสตร* 
71. นางสาวพิมพกานต* ยากอง คณะสหเวชศาสตร* 
72. นางสาวเพ็ญมันตา จันทร*โต คณะสหเวชศาสตร* 
73. นางสาวภาวิณี ทับทิม คณะสหเวชศาสตร* 
74. นางสาววรวรรณ งามเลิศปIญญากุล คณะสหเวชศาสตร* 
75. นางสาววิรมล เหล.าศิริรัตน* คณะสหเวชศาสตร* 
76. นางสาวศรีหัทยา ยัติสาร คณะสหเวชศาสตร* 
77. นางสาวศศิวรรณ อินดี คณะสหเวชศาสตร* 
78. นางสาวจรรยมณฑน* นิราช คณะสัตวแพทยศาสตร* 
79. นางสาวจุฬาลักษณ* ปIกกุนนันท* คณะสัตวแพทยศาสตร* 
80. นางสาวพิชญ*สินี สุโยธีธนรัตน* คณะสัตวแพทยศาสตร* 
81. นางสาวอนัณยตา คงปลื้ม คณะสัตวแพทยศาสตร* 
82. นางสาวภิญญดา อาชญาชัย คณะอักษรศาสตร* 

 
ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล&าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก ใช� User name และ Password ท่ีใช�กรอกใบสมัคร Log in เข�าไปยืนยัน

สิทธิ์เข�าพัก ตั้งแต&เวลา 09.00 น. ของวันเสาร�ท่ี 29 พฤษภาคม 2564 ถึง
เวลา 12.00 น. ของวันจันทร�ท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต�ของ
สํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com/apply หากไม.ดําเนินการ
ตามวันเวลาท่ีกําหนด จะถือว.าสละสิทธิ์การเข�าพักทันที 

กําหนดการรายงานตัวเพ่ือแจ)งเลขประจําตัวนิสิตใหม& การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก การเลือกห)องพัก   
การมอบตัวเข)า พักในหอพัก และการปฐมนิ เทศนิ สิตใหม&หอพัก             
จะประกาศให)ทราบต&อไป 

สอบถามข)อมูลเพ่ิมเติมได)ท่ี หมายเลขโทรศัพท* 0-2218-3656 หรือ 0-2218-3660 ในวันและเวลา
ราชการเท.านั้น 
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     ท้ังนี้ หากนิสิตไม&ดําเนินการในข)อใดข)อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข)าพักในหอพักนิสิต 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  28  พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 

 
 

ชัยพร ภู&ประเสริฐ 
(ผู�ช.วยศาสตราจารย* ดร. ชัยพร  ภู.ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


