
1 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ือง รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2564 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต          
ปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้นิสิตหญิงท่ีมีรายช่ือต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพัก
ดังนี้ 

อาคารหอพักนิสิตหญิง ตึกพุดซ้อน 
  

1. นางสาวจรรยพร เผือกผ่อง คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวจิตตินันท์ สายพนัส คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวชนัฐฐา ม่วงมา คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวธมนวรรณ อ่อนท้วม คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวภัททิรา ภูริธร คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวมุทิตา เส็งนา คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวรัชฎาวดี พิทักษ์ชัยสวัสด์ิ คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวสุดารัตน์ เวียงคำฟ้า คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวสุพรรณษา สุวรรณแท้ คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวอมลณัฐ ตรีสงค์ คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวอริสรา โบดาโน คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวชริญญา วุฒ ิ คณะจิตวิทยา 
13. นางสาวศศิกาญจน์ แพนดอน คณะจิตวิทยา 
14. นางสาวนภัส นันทานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
15. นางสาวบุษกร บุตรพงศกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
16. นางสาวฉมาบดี ฤทธิ์เล่ือน คณะนิติศาสตร์ 
17. นางสาวปริณดา รัตนไทย คณะนิติศาสตร์ 
18. นางสาวภัคจิรา หิรัญญากร คณะนิติศาสตร์ 
19. นางสาวสิริวัลย์ ยกทวน คณะนิติศาสตร์ 
20. นางสาวอรสา เทศสาย คณะนิติศาสตร์ 
21. นางสาวกัลยกร เสาวโมกข์ คณะนิเทศศาสตร์ 
22. นางสาวจิรารักษ์ อมรนัต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
23. นางสาวนัทธมนต์ ตินตะชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
24. นางสาวนิรัชชา แสงหัวช้าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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25. นางสาวกนิษฐา เวทยสาร คณะเภสัชศาสตร์ 
26. นางสาวลินนภัสร์ วิจิตร์กุลวัน คณะเภสัชศาสตร์ 
27. นางสาวอัญชลี โคตภูมี คณะเภสัชศาสตร์ 
28. นางสาวกชกร พรมรุกชาติ คณะรัฐศาสตร์ 
29. นางสาวกัญญาพัชร แก้วบุญเรือง คณะรัฐศาสตร์ 
30. นางสาวธารทิพย์ เด่นสิริเดชา คณะรัฐศาสตร์ 
31. นางสาวนภาวดี เกตุมี คณะรัฐศาสตร์ 
32. นางสาววราภรณ์ ทวายตาคำ คณะรัฐศาสตร์ 
33. นางสาวสิริกร แย้มนวน คณะรัฐศาสตร์ 
34. นางสาวสุดารัตน์ แก่นเพ็ชร คณะรัฐศาสตร์ 
35. นางสาวสุธิรา สุริวงค์ คณะรัฐศาสตร์ 
36. นางสาวโสภิตา น้ำเพชร คณะรัฐศาสตร์ 
37. นางสาวกิรณา ประสานสอน คณะวิทยาศาสตร์ 
38. นางสาวกุลิสรา หมู่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 
39. นางสาวเกศศิณี สีม่วง คณะวิทยาศาสตร์ 
40. นางสาวจินตรัตน์ เต็มรัก คณะวิทยาศาสตร์ 
41. นางสาวจีรวัลย์ บุญมี คณะวิทยาศาสตร์ 
42. นางสาวญาณิศา เทพี คณะวิทยาศาสตร์ 
43. นางสาวณัฐนรี สุวรรณจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
44. นางสาวณัฐริณีย์ แก้วผลึก คณะวิทยาศาสตร์ 
45. นางสาวทิวา ชมหอม คณะวิทยาศาสตร์ 
46. นางสาวธนพร ช่อสม คณะวิทยาศาสตร์ 
47. นางสาวธิดารัตน์ นิรันตรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
48. นางสาวผกามาศ ลีละพงศ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 
49. นางสาวผกาวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 
50. นางสาวพลอยมุกดา แก้วมุกดา คณะวิทยาศาสตร์ 
51. นางสาวมัชฌิมา สุริวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
52. นางสาวรังสิน ี เลิศศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
53. นางสาววชิรญาณ์ สังขศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
54. นางสาวศิริวรรณ อารยะวีรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
55. นางสาวศุจีภรณ์ หาบุญมี คณะวิทยาศาสตร์ 
56. นางสาวสโรชา บุญนอก คณะวิทยาศาสตร์ 
57. นางสาวสิริวรรณ สุขงาม คณะวิทยาศาสตร์ 
58. นางสาวอริสรา ตรีโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
59. นางสาวชมพูนุช วอแพง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
60. นางสาวอุมาพร เป็งคำ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
61. นางสาวญาดา ศรีทองเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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62. นางสาวปัทมพร ลาภอุดมเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
63. นางสาวอิสรีย์ จันทร์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
64. นางสาวสุชาดา สมาธิ คณะเศรษฐศาสตร์ 
65. นางสาวณิชกานต์ อุ่นเรือน คณะสหเวชศาสตร์ 
66. นางสาวปาณิศา อู่ทับทิม คณะสหเวชศาสตร์ 
67. นางสาวพิมพ์ลภัต มนาตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
68. นางสาวอัมนา ศิริพัธนะ คณะสหเวชศาสตร์ 
69. นางสาวตรีวิตา เสงี่ยมศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
70. นางสาวนูรอัยน ี หมัดอารี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
71. นางสาวแพรพลอย ครุฑทากูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
72. นางสาวสิริญาพร จิรนันทิพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
73. นางสาวชาลิสา สัจจะวิริยะมนตรี คณะอักษรศาสตร์ 
74. นางสาวสุทธิกานต์ จันทร์พวง คณะอักษรศาสตร์ 
75. นางสาวอันนิตา สนธิพงษ ์ คณะอักษรศาสตร์ 
76. นางสาวอาทิตยา เฟื่องฟุ้ง คณะอักษรศาสตร์ 
77. นางสาวชญานี คนหลัก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
78. นางสาวโซริยา ดึม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
79. นางสาวณัฐชยา วงษาศิริ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
80. นางสาวพิกุลแก้ว คำสักดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
81. นางสาวภควดี อัดเสนา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
82. นางสาวรุจิรา โยกระโทก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
83. นางสาวศิรินันท์ ค้ำชู สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
84. นางสาวสเรยขวช แก้ว สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

อาคารหอพักนิสิตหญิง ตึกพุดตาน 
  

1. นางสาวกรกต แสงโชติ คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวกรกนก อินทรักษา คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวกอบกาญจน์ กรชนะ คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวกันติชา แก้วทองประคำ คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวกัลยรัตน์ จันทร์ฉายทอง คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวเขมจิรา พึ่งแดง คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวคชาภรณ์ แสงเลิศ คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวจุฑามาศ รังษา คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวชนกพร ธรรมจง คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวชนิตา สุขสบาย คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวชวกร ทองแท่น คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวชัญญา บุญประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 
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13. นางสาวชัญญานุช สามวัง คณะครุศาสตร์ 
14. นางสาวชัญญารัตน ์ เพ็ชรรัตน์ คณะครุศาสตร์ 
15. นางสาวชาริญา ชาญกิจ คณะครุศาสตร์ 
16. นางสาวญาณาภรณ์ กำเนิดเพ็ชร์ คณะครุศาสตร์ 
17. นางสาวณภัทรชล ช้างสาร คณะครุศาสตร์ 
18. นางสาวณัฏฐณิชา หนูราช คณะครุศาสตร์ 
19. นางสาวณัฐปภัสร์ เตชะรัตนาบูรณ์ คณะครุศาสตร์ 
20. นางสาวทยิดา ทรงศรี คณะครุศาสตร์ 
21. นางสาวธนาภรณ์ กันทะกำแหง คณะครุศาสตร์ 
22. นางสาวธัญญารัตน ์ ยาดโยด คณะครุศาสตร์ 
23. นางสาวธัณญพร น้ำเงิน คณะครุศาสตร์ 
24. นางสาวธันยธรณ์ พิทักษ์วงศ์ คณะครุศาสตร์ 
25. นางสาวนริศรา จันทร์จับเมฆ คณะครุศาสตร์ 
26. นางสาวนันท์ฐิชา มูลชมภู คณะครุศาสตร์ 
27. นางสาวนีรชา เถาโต คณะครุศาสตร์ 
28. นางสาวนูรอัสลีนา เจะมะ คณะครุศาสตร์ 
29. นางสาวบรรณฑรวรรณ นาคช่วย คณะครุศาสตร์ 
30 นางสาวประภัสสร แก้วกระจก คณะครุศาสตร์ 
31. นางสาวประภานุมาศ รอดศรี คณะครุศาสตร์ 
32. นางสาวปาณิสรา ชาญประโคน คณะครุศาสตร์ 
33. นางสาวปิยะราน ี หนูแสง คณะครุศาสตร์ 
34. นางสาวพรชนก นุชนิยม คณะครุศาสตร์ 
35. นางสาวพรพรรณวะนา สิงห์บุตรา คณะครุศาสตร์ 
36. นางสาวพลอยไพลิน โภคินนันทกุล คณะครุศาสตร์ 
37. นางสาวพัชริดา โยชน์รัมย์ คณะครุศาสตร์ 
38. นางสาวพัทธ์ธีรา ภาษาสุข คณะครุศาสตร์ 
39. นางสาวพิชญาภัค อยู่รักษ์ คณะครุศาสตร์ 
40. นางสาวพิชญาภา ฝ้ันสกุล คณะครุศาสตร์ 
41. นางสาวภัทรดา ระด่ิงหิน คณะครุศาสตร์ 
42. นางสาวภัทรียาภรณ์ สกุลวิเศษชัยชาญ คณะครุศาสตร์ 
43. นางสาวภาวินี ถนอมพงษ ์ คณะครุศาสตร์ 
44. นางสาวเภารีนา ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะครุศาสตร์ 
45. นางสาวมิลันดา ดาวัลย์ คณะครุศาสตร์ 
46. นางสาวเมธาวี ปัญญา คณะครุศาสตร์ 
47. นางสาวเมษญาณ์ พงษ์ศิลา คณะครุศาสตร์ 
48. นางสาวรุจิญา ชูศรีโฉม คณะครุศาสตร์ 
49. นางสาวลักษิกา แก่นนาคำ คณะครุศาสตร์ 
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50. นางสาวลัยยินา หวัดแท่น คณะครุศาสตร์ 
51. นางสาววนัสนันท์ ม่วงศิริกุล คณะครุศาสตร์ 
52. นางสาววาสิตา สุขประสงค์ คณะครุศาสตร์ 
53. นางสาววิไลวรรณ สกุลณี คณะครุศาสตร์ 
54. นางสาวศศิวิมล ปาลเมือง คณะครุศาสตร์ 
55. นางสาวศุภิสรา เทียนจารุวัฒนา คณะครุศาสตร์ 
56. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ณ ประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 
57. นางสาวสุทธิดา แซ่ฉั่ว คณะครุศาสตร์ 
58. นางสาวสุธาทิพย์ ทวีทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 
59. นางสาวสุธินี มณีสาร คณะครุศาสตร์ 
60. นางสาวหยดฝน มะโนรัตน ์ คณะครุศาสตร์ 
61. นางสาวอนัญลักษณ์ อภัยภักดิ ์ คณะครุศาสตร์ 
62. นางสาวอภิสรา จันทร์เกษม คณะครุศาสตร์ 
63. นางสาวอรุณีย์ สุขจิต คณะครุศาสตร์ 
64. นางสาวอัครณัฏฐ์ บุณยรัตน์ คณะครุศาสตร์ 
65. นางสาวอารยา ทองอยู่ คณะครุศาสตร์ 
66. นางสาวเอมีลีน่า แมละมัย คณะครุศาสตร์ 
67. นางสาวชยุดา เก้าล้ิม คณะจิตวิทยา 
68. นางสาวนิสรีน มาปะ คณะจิตวิทยา 
69. นางสาวพิชญานัฐ ทัดพัฒนกุล คณะจิตวิทยา 
70. นางสาวลติกา ภุมรินทร์ คณะจิตวิทยา 
71. นางสาวศุภานัน กาญจนรังสิชัย คณะจิตวิทยา 
72. นางสาวณภัทรา ศรีรัตนพงษ ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
73. นางสาวนิชาภา ไตรวิทยากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
74. นางสาวชนิกานต์ บ่อเงิน คณะนิติศาสตร์ 
75. นางสาวญาณิศา กล่ินพยูร คณะนิติศาสตร์ 
76. นางสาวธรรมนาถ พงศ์วงประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ 
77. นางสาววิชญา ปิ่นทับทิมวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 
78. นางสาววิภาวี ดาศรี คณะนิติศาสตร์ 
79. นางสาวอภิชญา เกล้ียงพร้อม คณะนิติศาสตร์ 
80. นางสาวญาณิณ ตระการฐานณรงค์ คณะนิเทศศาสตร์ 
81. นางสาวณัฐจิตกานต์ ชัยเอกมงคลเลิศ คณะนิเทศศาสตร์ 
82. นางสาวพชรมน ลาวัณย์รัตนากุล คณะนิเทศศาสตร์ 
83. นางสาวลูน่า ไทยยิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ 
84. นางสาวสุปรีย์ญา หออัษฎาวุธ คณะนิเทศศาสตร์ 
85. นางสาวกฤตพร อุ่นยวง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
86. นางสาวฉัตรพร หินโน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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87. นางสาวณัชชา เสรีกำธร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
88. นางสาวณัฐณิชา เมืองชู คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
89. นางสาวณัฐริกา อาจหาญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
90. นางสาวดลนภา จำปาหอม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
91. นางสาวนันทิกานต์ วงศ์โท๊ะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
92. นางสาวบุณยาพร เชษฐมาส คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
93. นางสาวสุชานันท์ คุตชนม์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
94. นางสาวเบญญทิพย์ จรูญพันธุ ์ คณะแพทยศาสตร์ 
95. นางสาวจันทิมา สารการ คณะเภสัชศาสตร์ 
96. นางสาวชญานิษฐ์ วีระไวทยะ คณะเภสัชศาสตร์ 
97. นางสาวชฎาพร สุทธสม คณะเภสัชศาสตร์ 
98. นางสาวปัญจรัตน์ ศุภดล คณะเภสัชศาสตร์ 
99. นางสาวปุณยาพร จงประเสริฐพร คณะเภสัชศาสตร์ 

100. นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ศรีชา คณะเภสัชศาสตร์ 
101. นางสาวพิมพ์ภัทรา วัลลภาณุสิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
102. นางสาวภัทรลดา เสือเดช คณะเภสัชศาสตร์ 
103. นางสาววัสสวรรณ แต้ตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ 
104. นางสาววีรนุช วิไลวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ 
105. นางสาวสุวรรณี แก้วใย คณะเภสัชศาสตร์ 
106. นางสาวกฤษฎาธาร ชมศิริตระกูล คณะรัฐศาสตร์ 
107. นางสาวทัตพิชา ขนานขาว คณะรัฐศาสตร์ 
108. นางสาวนฤมล อ่อนนิ่ม คณะรัฐศาสตร์ 
109. นางสาวนัสรีน เจะโส๊ะเจะหลี คณะรัฐศาสตร์ 
110. นางสาววรินธร อุนิลคำ คณะรัฐศาสตร์ 
111. นางสาวสมสกุล จันทร์จรัส คณะรัฐศาสตร์ 
112. นางสาวสิริยากร สว่างศรี คณะรัฐศาสตร์ 
113. นางสาวกมลชนก พงษ์เกษ คณะวิทยาศาสตร์ 
114. นางสาวกมลชนก ลือวิเศษไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
115. นางสาวกฤติยาณี จินดาฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
116. นางสาวกัญญาณัฐ ชมอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
117. นางสาวกัญญาณัฐ เกิดสมศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
118. นางสาวกัญญาภัค จำเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 
119. นางสาวกุลกริยา พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
120. นางสาวจณิสตา อินทเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ 
121. นางสาวจินดามณี อ่อนนวล คณะวิทยาศาสตร์ 
122. นางสาวจินต์ศุจี ทองรอด คณะวิทยาศาสตร์ 
123. นางสาวจิรกานต์ แสวงรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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124. นางสาวจิรสุดา บุญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
125. นางสาวจิราภัค จันทะปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 
126. นางสาวชนิสรา ธีระแสงจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
127. นางสาวชลกร วิชัยประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
128. นางสาวชลธิชา วิปัดทุม คณะวิทยาศาสตร์ 
129. นางสาวชลธิชา สวัสดิชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
130. นางสาวโซยา อาลีฮาเหม็ด คณะวิทยาศาสตร์ 
131. นางสาวฐิตารีย์ สุทธิโกเศศ คณะวิทยาศาสตร์ 
132. นางสาวฐิติพรรณ พรหมสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ 
133. นางสาวณัฎฐธีรา โนจา คณะวิทยาศาสตร์ 
134. นางสาวณิชาภัทร สุกแสง คณะวิทยาศาสตร์ 
135. นางสาวตวิษิยา เอี่ยมสำอางค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
136. นางสาวธนพร ชมภ ู คณะวิทยาศาสตร์ 
137. นางสาวธนพร ทองสาดี คณะวิทยาศาสตร์ 
138. นางสาวธนภรณ์ พลดวล คณะวิทยาศาสตร์ 
139. นางสาวธัญพิมล มลัยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
140. นางสาวธัญรดา วงค์ชัยชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 
141. นางสาวธันยพร นันทะ คณะวิทยาศาสตร์ 
142. นางสาวนนท์ธิชา ผลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
143. นางสาวนันท์นภัส เทพารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
144. นางสาวนันทิตา ชนปทาธิป คณะวิทยาศาสตร์ 
145. นางสาวนิชาภา ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 
146. นางสาวนิธินันท์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 
147. นางสาวบัณฑิตา แสงสุริยันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
148. นางสาวปพัชญา เมินธน ู คณะวิทยาศาสตร์ 
149. นางสาวปภาณัช บุญนิสาโภคิน คณะวิทยาศาสตร์ 
150. นางสาวปลิดา พวงทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
151. นางสาวปาริชาต ทองสุย คณะวิทยาศาสตร์ 
152. นางสาวปิยะรัตน ์ พัดลม คณะวิทยาศาสตร์ 
153. นางสาวพรรษา พัฒน์ชู คณะวิทยาศาสตร์ 
154. นางสาวพิชาดา บ้วนหลี คณะวิทยาศาสตร์ 
155. นางสาวพิมลรัตน์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
156. นางสาวฟากฟ้า ประเสริฐอาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
157. นางสาวภคพร จันทร์มาลา คณะวิทยาศาสตร์ 
158. นางสาวภคพร ทรัพย์โมค คณะวิทยาศาสตร์ 
159. นางสาวภัคญดา ทองสิมา คณะวิทยาศาสตร์ 
160. นางสาวภัทรพร สุขฤทัยเสมอ คณะวิทยาศาสตร์ 
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161. นางสาวภูริตา ด่านถาวรสุริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 
162. นางสาวมนพัทธ์ สีเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 
163. นางสาวม่านแก้ว เพชรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
164. นางสาวรัชฎาพร บุญกอง คณะวิทยาศาสตร์ 
165. นางสาวรัชนีกร สุขกันตะ คณะวิทยาศาสตร์ 
166. นางสาวรัญชิดา แสงมณี คณะวิทยาศาสตร์ 
167. นางสาวลภัสรดา สวัสเอื้อ คณะวิทยาศาสตร์ 
168. นางสาววรรณวิษา สืบสวน คณะวิทยาศาสตร์ 
169. นางสาววรัญญา สถาปนิกกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
170. นางสาววรินทร บุญส่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
171. นางสาววลัญธรณ์ มนทา คณะวิทยาศาสตร์ 
172. นางสาววิฉัตรีย์ โตเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
173. นางสาวศิริลักษณ์ นพรัตน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
174. นางสาวศิริศร คนซื่อ คณะวิทยาศาสตร์ 
175. นางสาวสยามล กาวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
176. นางสาวสรุตา บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
177. นางสาวสโรชา สังข์ถม คณะวิทยาศาสตร์ 
178. นางสาวสาริศา สุขสถาน คณะวิทยาศาสตร์ 
179. นางสาวสุกฤตา จันทร์ฉาย คณะวิทยาศาสตร์ 
180. นางสาวสุนันทา เณรยอด คณะวิทยาศาสตร์ 
181. นางสาวสุปาณี มงคลสถิตย์พร คณะวิทยาศาสตร์ 
182. นางสาวสุพรรณหงส์ นบไธสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
183. นางสาวสุพรรษา ทองเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ 
184. นางสาวอภิกุล อุ้ยสุย คณะวิทยาศาสตร์ 
185. นางสาวอภิญญา แสงวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
186. นางสาวอรุณรัศมิ์ พันธุ์เอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ 
187. นางสาวอักษราภัค กระแสโสม คณะวิทยาศาสตร์ 
188. นางสาวอัจฉรา ปัญจะระษา คณะวิทยาศาสตร์ 
189. นางสาวอัญชลีพร สืบใจยศ คณะวิทยาศาสตร์ 
190. นางสาวอาทิตยา เต๊ะปานันท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
191. นางสาวอิงฟ้า ชุนมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
192. นางสาวอิศริยา ชัยศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
193. นางสาวปาริฉัตร ทำนุ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
194. นางสาวพัชรพร ศรีวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
195. นางสาวฟ้าใส ปานบัณฑิตย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
196. นางสาวเธียรลดา คลังพลอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
197. นางสาวปิยากร กีปทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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198. นางสาวรติกานต์ เปล้ืองกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
199. นางสาววรดา อารยะกีรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
200. นางสาววาปี รักษ์บำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
201. นางสาวสุจิรา เลิศวิเศษวีรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
202. นางสาวกัลยกร คำพิระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
203. นางสาวจิตารี แสงเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
204. นางสาวชญาดา มากมี คณะเศรษฐศาสตร์ 
205. นางสาวฐิตาภรณ์ โคตรหัสดี คณะเศรษฐศาสตร์ 
206. นางสาวสุกัญญา อินทอง คณะเศรษฐศาสตร์ 
207. นางสาวสุวพัชร อ้นเพ็ชร คณะเศรษฐศาสตร์ 
208. นางสาวณัฐณิชา ธนูศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
209. นางสาวณัฐณิชา รักษายศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
210. นางสาวภัสรพี บุญมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
211. นางสาวกฤติกา สุทธ์ธนกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
212. นางสาวขวัญแก้ว โอฐงาม คณะสหเวชศาสตร์ 
213. นางสาวณัชชา กิจแสนมาก คณะสหเวชศาสตร์ 
214. นางสาวณัฐชนัน ไพรไพศาลกิจ คณะสหเวชศาสตร์ 
215. นางสาวณิศวรา ศิลปเจริญ คณะสหเวชศาสตร์ 
216. นางสาวดารารัตน์ กิต ิ คณะสหเวชศาสตร์ 
217. นางสาวนภสร พุทธปวน คณะสหเวชศาสตร์ 
218. นางสาวเนตรนภิส ศรีทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
219. นางสาวปพิชญา ทองเทพ คณะสหเวชศาสตร์ 
220. นางสาวปรารถนา อิ่มเอี่ยม คณะสหเวชศาสตร์ 
221. นางสาวปวีณนุช ล้ิมธนะกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
222. นางสาวปัณชญา ไทยรักษา คณะสหเวชศาสตร์ 
223. นางสาวพณิชา เกียรติดำรงค์กุล คณะสหเวชศาสตร์ 
224. นางสาวพรปวีณ์ พูลสวัสด์ิ คณะสหเวชศาสตร์ 
225. นางสาวพิมพลอย สุธรรมวิจิตร คณะสหเวชศาสตร์ 
226. นางสาวภัทรานิษฐ์ ถนอมเกียรติยิ่ง คณะสหเวชศาสตร์ 
227. นางสาวภูริชา สุขนิรันดร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
228. นางสาวเมขลา จงใจ คณะสหเวชศาสตร์ 
229. นางสาวรวิสรา เจริญสุข คณะสหเวชศาสตร์ 
230. นางสาววริษฐา จุนสมุทร คณะสหเวชศาสตร์ 
231. นางสาวศิริทองไทย หล่อตระกูล คณะสหเวชศาสตร์ 
232. นางสาวสกุณา โลพันดุง คณะสหเวชศาสตร์ 
233. นางสาวสลิลทิพย์ นินทจิตร คณะสหเวชศาสตร์ 
234. นางสาวสุวภัทร ธรรมโกศล คณะสหเวชศาสตร์ 
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235. นางสาวหรรษลักษณ์ อามาตย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
236. นางสาวไหมมิตา ธรรมสารสกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
237. นางสาวกาญจณี ศรีสด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
238. นางสาวธรรม์ธาดา พลดงนอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
239. นางสาวพนิตนาฏ สังสัพพันธ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
240. นางสาวภัคธีมา อรุณประพันธ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
241. นางสาวสิริวัฒนา ศิริรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
242. นางสาวกนกรัตน ์ คูเป่ียมรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ 
243. นางสาวณัฏฐิกา แซ่ล้ิม คณะอักษรศาสตร์ 
244. นางสาวณัฐณิชา ตลับนาค คณะอักษรศาสตร์ 
245. นางสาวธมนวรรณ โคนาสร คณะอักษรศาสตร์ 
246. นางสาวธัญมาศ โพธิ์ไทรงาม คณะอักษรศาสตร์ 
247. นางสาวรินรดา ศรีสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 
248. นางสาวหทัยวัลภ์ เจียรนัย คณะอักษรศาสตร์ 
249. นางสาวกนกพร เถ่ือนเจริญ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
250. นางสาวกนกวรรณ ด่านเสถียร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
251. นางสาวกัญญาณัฐ เนียมทัศ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
252. นางสาวคุณัญญา บุญช่วย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
253. นางสาวณิชาภัทร อินตา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
254. นางสาวพาณิภัค นาคกล่ำ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
255. นางสาวพิมพ์วิไล บุญนำ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
256. นางสาวภัทรลดา ยศไกร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
257. นางสาววริศรา เดชผิว สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
258. นางสาวศกลภัทร ร่องเตย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
259. นางสาวสุธาชินี จันทร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
260. นางสาวสุลัยมี หมาดเต๊ะ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

 

   ทั้งนี้ หากมีนิสิตผู้ใดผู้หนึ่งสละสิทธิ์ จะเรียกนิสิตสำรองเข้าพักตามลำดับ ดังนี้ 
 

 

1. นางสาวพิมพ์ลภัส สังข์บุญชู คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวธีวรา ชิตจุ้ย คณะนิติศาสตร์ 
3. นางสาวกนลรัตน์ เสนาธรรม คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวฐานิยา ร่มภักดิ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
5. นางสาวณพัฒน ์ ถาวรสุขาวดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. นางสาวเวธกา กล่ินอุดม คณะนิติศาสตร์ 
7. นางสาวทวิพร ทองลอย คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวชลากร แตงโสภา คณะครุศาสตร์ 
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9. นางสาวสุทธาทิพย์ เหล่าศิริวุฒิ คณะครุศาสตร์ 
10. นางสาวนภัสสร แก้วจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

อาคารหอพักนิสิต ตึกชวนชม 

  

1. นางสาวกันตินันท์ ปิดตาฝ้าย คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวจิตรลดา ศรีจิตร คณะครุศาสตร์ 
3. นางสาวณัฐชา อุตรินทร์ คณะครุศาสตร์ 
4. นางสาวทรงพร ขันต ี คณะครุศาสตร์ 
5. นางสาวธัญชนก ศิรินันติกุล คณะครุศาสตร์ 
6. นางสาวปณิชา รัตนาธนบดี คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวประภัสสร จันทร์สรวย คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวปาจรีย์ โรจน์รักษ ์ คณะครุศาสตร์ 
9. นางสาวพรภิตา แช่มช้อย คณะครุศาสตร์ 

10. นางสาวพิมพ์ลภัทร ซุ้นซิ่ม คณะครุศาสตร์ 
11. นางสาวภัทรนันทน ์ แสนทวีสุข คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวภัทรพร ป้องขันธ ์ คณะครุศาสตร์ 
13. นางสาวเมธาวีร์ แก้วหีด คณะครุศาสตร์ 
14. นางสาวรุธิรา ต้นทัพไทย คณะครุศาสตร์ 
15. นางสาวสิริมงคล ไกรสุรสีห์ คณะครุศาสตร์ 
16. นางสาวอภิชญา ถ้วยทองคำ คณะครุศาสตร์ 
17. นางสาวอาภาสินี ห่อนบุญเหิม คณะครุศาสตร์ 
18. นางสาวกันต์ทิชา เงินดี คณะจิตวิทยา 
19. นางสาวเขมจิรา รัชตากร คณะจิตวิทยา 
20. นางสาวกานต์ธิดา พงษ์ธรรมรักษ ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
21. นางสาวกานต์ชนก สีทองเกตุ คณะนิติศาสตร์ 
22. นางสาวข้าวขวัญ คมคาย คณะนิติศาสตร์ 
23. นางสาวแสงดาว เปรมพงษ์สวัสด์ิ คณะนิติศาสตร์ 
24. นางสาวปวันรัตน ์ รอบรู้ คณะนิเทศศาสตร์ 
25. นางสาวปวิชญา วุฒินันท์ คณะนิเทศศาสตร์ 
26. นางสาวจุฑาทิพย์ บัวดง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
27. นางสาวญาณิศา หนูเจริญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
28. นางสาวฐิติกาญจน์ จินะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
29. นางสาวณัฐณิชา ศิรสิทธิกาญจน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
30. นางสาวทิฆัมพร เศรษฐวนิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
31. นางสาวธัญชนก คงปาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
32. นางสาวนพพิชญ ์ ชนเก่าน้อย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
33. นางสาวนรยา ศรีพินทุศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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34. นางสาวปัทมาภรณ์ อิสรพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
35. นางสาวพัทธนันท์ ชัยมงคลานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
36. นางสาวภัณฑิลา พงษ์คุณากร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
37. นางสาวรัญชิดา สราญฤทธิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
38. นางสาวสิริกร เปล่ียนโมฬี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
39. นางสาวเขมจิรา ไทยขำ คณะเภสัชศาสตร์ 
40. นางสาวจุฑารัตน์ เทียมวงค์ คณะเภสัชศาสตร์ 
41. นางสาวธนภรณ์ อนุเคราะห์ คณะเภสัชศาสตร์ 
42. นางสาวพิชชา พฤกษติกุล คณะเภสัชศาสตร์ 
43. นางสาวสุจิรา ซิมสุวัฒน ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
44. นางสาวกชกร สุวรรณวาท คณะรัฐศาสตร์ 
45. นางสาวกนกอร สุขทวีกุล คณะรัฐศาสตร์ 
46. นางสาวชาฎารัตน์ โยธคล คณะรัฐศาสตร์ 
47. นางสาวปวีณ์ธิดา ถาวรวัชรกุล คณะรัฐศาสตร์ 
48. นางสาวพิมพ์ชนก ไชยสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์ 
49. นางสาวแพรวารินทร ์ โพพิทูล คณะรัฐศาสตร์ 
50. นางสาวภารวี ศรีแฉล้ม คณะรัฐศาสตร์ 
51. นางสาวรุจิรัตน์ บัตรเจริญ คณะรัฐศาสตร์ 
52. นางสาววทิตา จีระมณีมัย คณะรัฐศาสตร์ 
53. นางสาวกมลวรรณ เขียวบาง คณะวิทยาศาสตร์ 
54. นางสาวกฤติยาพร ดิษะยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
55. นางสาวกัลยาณี ทองสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 
56. นางสาวกุสุมา ภัตธินัญมลา คณะวิทยาศาสตร์ 
57. นางสาวจันท์รฎาภรณ์ ขาวเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
58. นางสาวจิราวรรณ รักตน คณะวิทยาศาสตร์ 
59. นางสาวฐนพร หาญมนตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
60. นางสาวณัฐนิชา สรรศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
61. นางสาวธฤษวรรณ มาเอียด คณะวิทยาศาสตร์ 
62. นางสาวธัญธร ยาอินตา คณะวิทยาศาสตร์ 
63. นางสาวบัวบูชา ไวภพบุรชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
64. นางสาวปฏิมากร คงวัน คณะวิทยาศาสตร์ 
65. นางสาวปิยากร อรัญนารถ คณะวิทยาศาสตร์ 
66. นางสาวปุณยวีร์ โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
67. นางสาวพรลภัส สิทธิชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
68. นางสาวพัชรี พิศสกุณา คณะวิทยาศาสตร์ 
69. นางสาวพิชญณิ ชูเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ 
70. นางสาวภานรินทร ์ สุริยะฉันทนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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71. นางสาวมิเอะ เดมิสุ คณะวิทยาศาสตร์ 
72. นางสาววรกานต์ การเร็ว คณะวิทยาศาสตร์ 
73. นางสาววาริศา จันทรประยูร คณะวิทยาศาสตร์ 
74. นางสาวศศิพิมพ์ รุกขสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
75. นางสาวสปัญญ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
76. นางสาวสุพิชญา บัวคล่ี คณะวิทยาศาสตร์ 
77. นางสาวอภิรตา รักราว ี คณะวิทยาศาสตร์ 
78. นางสาวอัคริมา เพ็งอุบล คณะวิทยาศาสตร์ 
79. นางสาวอัยยา เทอดโยธิน คณะวิทยาศาสตร์ 
80. นางสาวณรีย์ธร บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
81. นางสาวฐิตวันต์ คงสมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
82. นางสาวบุณยวีร์ ธาราสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
83. นางสาวพิมพ์ชนก หาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
84. นางสาวชนัฐตา ห่านวิไล คณะเศรษฐศาสตร์ 
85. นางสาวชาลิสา มุงเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ 
86. นางสาวญาณินท์ พันธะกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
87. นางสาวณัฐณิชา ฉินสูงเนิน คณะเศรษฐศาสตร์ 
88. นางสาวปุญญิศา ตันติภิวัฒน ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
89. นางสาวพลอยประภา ริ้วทอง คณะเศรษฐศาสตร์ 
90. นางสาววิสุทธิโฉม กัญญาพันธ ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
91. นางสาวหทัยชนก สุวรรณโน คณะเศรษฐศาสตร์ 
92. นางสาวอรปรียา เสาร์เทพ คณะเศรษฐศาสตร์ 
93. นางสาวซากุระ โอกุระ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
94. นางสาววิลาวัณย์ ดนเสมอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
95. นางสาวอรประภา ศรีสระคู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
96. นางสาวจารุจันทร์ เครือจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
97. นางสาวฐิตาภัทร สุรสิงห์สฤษฎ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
98. นางสาวธฤษวรรณ เอื้อพิทักษ์สกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
99. นางสาวนฤพร ทองพิทักษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 

100. นางสาวบัณฑิตา สมัครไทย คณะสหเวชศาสตร์ 
101. นางสาวปริณดา รุ่งสว่าง คณะสหเวชศาสตร์ 
102. นางสาววรรธิดา นาคน้อย คณะสหเวชศาสตร์ 
103. นางสาวสิริวรรณ บัวคล้าย คณะสหเวชศาสตร์ 
104. นางสาวอัญชิสา คล่องแคล่ว คณะสหเวชศาสตร์ 
105. นางสาวกรวีร ์ เจริญพงษ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
106. นางสาวกิตติญา คงชาญกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
107. นางสาวแพรวา ค้ำชูชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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108. นางสาวกันติยา วิวัฒน์ทักษิณ คณะอักษรศาสตร์ 
109. นางสาวจีระนันท์ หิรัญสาลี คณะอักษรศาสตร์ 
110. นางสาวณัฐรุจา แพทย์กิจ คณะอักษรศาสตร์ 
111. นางสาวธวัลพร พูลเพิ่ม คณะอักษรศาสตร์ 
112. นางสาวพัทธกานต์ คำดอกรับ คณะอักษรศาสตร์ 
113. นางสาวฤทัยธรรม แซ่เจ็ง คณะอักษรศาสตร์ 
114. นางสาวลวิตรา พันธุ์นิธ ิ คณะอักษรศาสตร์ 
115. นางสาวศิวรินทร์ พงศกรพฤฒิกุล คณะอักษรศาสตร์ 
116. นางสาวอัญธิกา เชษฐธง คณะอักษรศาสตร์ 
117. นางสาวพรกนก สินศิริ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ใช้ Username และ Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยัน

สิทธิ์การเข้าพักและรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 1 
กรกฎาคม 2564 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com/apply 
โดยการเปล่ียนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนให้เป็นเลขประจำตัวนิสิต 
และแนบ File รูปถ่ายแต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ ชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม่เกิน 
500 KB พื้นหลังของรูปเป็นสีขาวเท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามวันเวลา
ท่ีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักทันที 

การเลือกห้องพัก  ให้เลือกห้องพัก ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม่ได้ทำการเลือก
ห้องพักภายในเวลาท่ีกำหนด ทางสำนักงานหอพักนิสิตจะจัดห้องพักให้ตาม
ความเหมาะสม 

การชำระคา่ธรรมเนียมหอพัก นิสิตตึกพุดซ้อน ชำระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต้น    
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,500 บาท 
นิสิตตึกพุดตาน ชำระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 
1,800 บาท และชำระเงินประกันค่าเสียหายแรกเข้า จำนวน 5,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน 6,800 บาท 
นิสิตตึกชวนชม ชำระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 
3,500 บาท และชำระเงินประกันค่าเสียหายแรกเข้า จำนวน 5,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน 8,500 บาท 
โดยจะประกาศวันเวลาที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ขั้นตอนและ
รายละเอียดต่างๆ ให้ทราบต่อไป 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 การมอบตัวเข้าพักในหอพัก และการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก จะประกาศให้ทราบต่อไป 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2218-3656 (ตึกพุดซ้อนและตึกพุดตาน) หรือ 

0-2218-3660 (ตึกชวนชม) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
 

     ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ   ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 
 
  

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


