
 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเขาพกัในหอพักนสิิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

--------------------------------------- 

 

 ดวยบัดนี้ คณะกรรมการดําเนินงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตหญิง

ระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิต ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564 เรียบรอยแลว            

จึงประกาศใหนิสิตหญิงที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดรับสิทธ์ิเขาพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

อาคารหอพกันิสิต (ตึกชวนชม) 

1. นางสาวกานตชนก นอยบาท คณะครุศาสตร 

2. นางสาวปภานัน วรธรรม คณะครุศาสตร 

3. นางสาวภัทราวดี หวั่นหนู คณะครุศาสตร 

4. นางสาวปาณิศา วงศไพศาลลักษณ คณะครุศาสตร 

5. นางสาวณัฐวรา สุวรรณรัตน คณะครุศาสตร 

6. นางสาวณัฐวดี กะมะโน คณะครุศาสตร 

7. นางสาวปุณยาพร ชาวสวน คณะครุศาสตร 

8. นางสาวลภัสรดา เจริญสาคร คณะครุศาสตร 

9. นางสาวญาดา กอวณิชกุล คณะนิติศาสตร 

10. นางสาวธลัฏฐ เตชะกัมพลสารกิจ คณะนิติศาสตร 

11. นางสาวณัฐภรณ บุญวิทย คณะนิเทศศาสตร 

12. นางสาวสิรกิร เปลี่ยนโมฬี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

13. นางสาวสุวิชชา ศาสตรแกว คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

14. นางสาวญาณีนาถ ศรีรักษา คณะแพทยศาสตร 

15. นางสาวภัทรานิษฐ ลอยชื่น คณะเภสัชศาสตร 

16. นางสาวศุภากร เหลาเรืองวัฒนะ คณะเภสัชศาสตร 

17. นางสาวสิรยิากร กลิ่นเกษร คณะเภสัชศาสตร 

18. นางสาวพรไพลิน เหลืองอุดมชัย คณะรัฐศาสตร 

19. นางสาวณัฏฐกมล คุรุพันธ คณะรัฐศาสตร 

20. นางสาวกฤษฎาธาร ชมศริติระกูล คณะรัฐศาสตร 
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21. นางสาวนิชาภา งามพิศ คณะวิทยาศาสตร 

22. นางสาวปาณิศา พรหมมณ ี คณะวิทยาศาสตร 

23. นางสาวนันทนภัส พีรพันธุกุลเดช คณะวิทยาศาสตร 

24. นางสาวสุภานันท นันทนกมล คณะวิทยาศาสตร 

25. นางสาวธนวรรณ โฉมศรี คณะวิทยาศาสตร 

26. นางสาวณิชารยี ฟุงเฟอง คณะวิทยาศาสตร 

27. นางสาวพิชาดา บวนหลี คณะวิทยาศาสตร 

28. นางสาวกฤติยาณี จินดาฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร 

29. นางสาวกัญจนพร สุขประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร 

30. นางสาวจิรสุดา บุญฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร 

31. นางสาวอาทิตยา เตะปานันท คณะวิทยาศาสตร 

32. นางสาวมณฑาทิพย เสือกอน คณะวิทยาศาสตร 

33. นางสาวเบญญาภา สุขประเสริฐกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 

34. นางสาวศิริญาภรณ แทนศิลา คณะวิศวกรรมศาสตร 

35. นางสาวสุชาดา ปรีชาวิภาคผล คณะวิศวกรรมศาสตร 

36. นางสาวภาฟา มั่งเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร 

37. นางสาวนภัสศร ลักษิตานนท คณะศิลปกรรมศาสตร 

38. นางสาววริศรา สีเขียว คณะเศรษฐศาสตร 

39. นางสาวสุวลักษณ พุทธโร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

40. นางสาวมัชฌิมา พรหมกันธา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

41. นางสาวอภิญญา จันทรังษี คณะสหเวชศาสตร 

42. นางสาวเมขลา จงใจ คณะสหเวชศาสตร 

43. นางสาวชนัญฐิกา เอ่ียมวิถีวนิช คณะสหเวชศาสตร 

44. นางสาวธนพร ระมั่งทอง คณะสหเวชศาสตร 

45. นางสาวสุชัญญา นาคสด คณะสหเวชศาสตร 

46. นางสาวจุฑามาศ ศรีสมัย คณะสัตวแพทยศาสตร 

47. นางสาวจรรยาวดี นาถ้ําพลอย คณะอักษรศาสตร 

48. นางสาววริษฐา สุมนนอก คณะอักษรศาสตร 

49. นางสาวปริณดา เทียนศรี คณะอักษรศาสตร 

50. นางสาวชามาวีร กิจเจริญยิ่ง คณะอักษรศาสตร 

51. นางสาวกุลณัฐ หนูประสิทธ์ิ คณะอักษรศาสตร 

52. นางสาวณิชาณัช จงเจริญ คณะอักษรศาสตร 
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นิสิตที่ไดรับสิทธิ์การเขาพักช่ัวคราว 1 ภาคการศกึษา 

1. นางสาวธัญพิชชา จันทรโชติ คณะครุศาสตร 
2. นางสาวปภาวรินท สมรักษ คณะสัตวแพทยศาสตร 
3. นางสาวอภิชญา พุทธอวยพรชัย คณะวิทยาศาสตร 
4. นางสาวรุจิอาภา วงศเมธากุล คณะครุศาสตร 
5. นางสาวประภาศิริ พรรณรังศรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
6. นางสาวพิชญา หลายวัฒนไพศาล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
7. นางสาวเพ็ญยุภา วรดิฐสกุลชัย คณะสหเวชศาสตร 
8. นางสาวอรสินี กาญจนเสถียร คณะรัฐศาสตร 
 

 อาคารหอพกันิสิตหญิง (ตึกพดุตาน) 

1. นางสาวณัชชา โพยมแจม คณะเศรษฐศาสตร 

2. นางสาวณัฐชยา ชาญศิริ คณะครุศาสตร 

3. นางสาวธฤดี ใจเที่ยง คณะครุศาสตร 

4. นางสาววรินทรภัค พิบูลบท คณะครุศาสตร 

5. นางสาวสัตตบงกช รุจิระยรรยง คณะครศุาสตร 

6. นางสาวพิมพิชชา อินทรสุข คณะจิตวิทยา 

7. นางสาวจุฑามาศ ชาติดํา คณะทันตแพทยศาสตร 

8. นางสาวสุธัญยุดา อคีเวน คณะนิเทศศาสตร 

9. นางสาวณัฐกานดา จันทะระ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

10. นางสาวปพิชญา ไทยเจรญิ คณะรัฐศาสตร 

11. นางสาวอัญญารัตน อาโน คณะรัฐศาสตร 

12. นางสาวกัญญาณัฐ ชมอินทร คณะวิทยาศาสตร 

13. นางสาวกุลกรยิา พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร 

14. นางสาวกุลิสรา หมูทองคํา คณะวิทยาศาสตร 

15. นางสาวจณิสตา อินทเกตุ คณะวิทยาศาสตร 

16. นางสาวปาริชาต ทองสุย คณะวิทยาศาสตร 

17. นางสาวสยามล กาวัลย คณะวิทยาศาสตร 

18. นางสาวอนัญญา พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร 

19. นางสาวอภิกุล อุยสุย คณะวิทยาศาสตร 

20. นางสาวสกุณา โลพันดุง คณะสหเวชศาสตร 

21. นางสาวงามวาด ดําคํา คณะอักษรศาสตร 

22. นางสาวพิมพวิไล บุญนํา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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นิสิตที่ไดรับสิทธิ์การเขาพักช่ัวคราว 1 ภาคการศกึษา 

1. นางสาวเพชรน้ําหนึ่ง เพชรใหม คณะครุศาสตร 

2. นางสาวจุฑามาศ ภูศิลา คณะครุศาสตร 

3. นางสาวฟาใส แสงสวาง คณะครุศาสตร 

4. นางสาวกชกร งามสงวนตระกูล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

5. นางสาวจุฬาลักษณ นามมณี คณะวิทยาศาสตร 

6. นางสาวภัควลัญชญ คงเกิด คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

7. นางสาวศิรดา แซอึง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

8. นางสาวทัดทิวา มีเงิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

9. นางสาวนิระชา รอดทอง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

10. นางสาวนิลาวัลย วิชัยโคตร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

11. นางสาวพิลาสินี ปญญาภาคสิทธวีร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

อาคารหอพกันิสิตหญิง (ตึกพดุซอน)  

1. นางสาวฐิติรัตน สิทธิบุศย คณะเภสัชศาสตร 

2. นางสาวปยะรานี หนูแสง คณะครุศาสตร 

3. นางสาวอนัญลักษณ อภัยภักดิ์ คณะครุศาสตร 

4. นางสาวฐิดาพร สุขเจรญิ คณะจิตวิทยา 

5. นางสาวจิรัชญา ภูเงิน คณะรัฐศาสตร 

6. นางสาวจินตรัตน เต็มรัก คณะวิทยาศาสตร 

7. นางสาวมัชฌิมา สุริวงค คณะวิทยาศาสตร 

8. นางสาวณัฐนรี  สุวรรณจันทร คณะวิทยาศาสตร 

9. นางสาววรดา ขวาธิจักร คณะวิศวกรรมศาสตร 

10. นางสาวอันนิตา สนธิพงษ คณะอักษรศาสตร 

 

นิสิตที่ไดรับสิทธิ์การเขาพักช่ัวคราว 1 ภาคการศกึษา  

1. นางสาวมติรสินี มาลีรัตน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

2. นางสาวกัลยณัฐ ขวนขวายทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร 

3. นางสาวเมษา ห้ิวพิมาย คณะศิลปกรรมศาสตร 

4. นางสาวอาทิมา นพรตันาวงศ คณะสหเวชศาสตร 

5. นางสาวชื่นชนก ศิวะวิชชกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร 

6 นางสาวเคงเก็จเมง คืน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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7 นางสาวกันตฤทัย ศิริวงศ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

8 นางสาวธัญชนก อมาตยกุล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

9 นางสาวนูรอัฟฎา บินอาแว สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

10 นางสาวเสาวภา สีสันงาม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

11 นางสาวกนกทิพย วิเศษ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

12 นางสาวภิรดา แสงมณี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

13 นางสาวสุรีรตัน เฉิดไธสง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

14 นางสาวอภิปลาย สีชมพู สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

15 นางสาวอักษราภัค ตรีธวัช สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

16 นางสาวเมธาวี ธรรมปญญา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

ใหนิสิตท่ีมีรายชื่อดังกลาว ปฏิบัติดังน้ี 

การยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัว ใหนิสิตยืนยันสิทธ์ิการเขาพักและรายงานตัว โดยใช User name และ 

Password ที่ใชกรอกใบสมัคร Log in เขาไปยืนยันเลขประจําตัวนิสิต และ

แนบไฟลรูปถายชนิด .jpg ขนาดไมเกิน 500 KB แตงกายดวยชุดนิสิตจุฬาฯ 

พ้ืนหลังของรูปเปนสีขาว สีฟา หรือสีน้ําเงนิ ไดตั้งแตเวลา 09.00 น.ของวัน

เสารที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันจันทร ท่ี 20 

ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซตของหอพักนสิิต www.rcuchula.com 

การเลือกหองพัก ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดหองพักใหตามความเหมาะสม 

วันมอบตัวเขาพักในหอพักนสิิต 1. นิสิตตึกชวนชม และตึกพุดตาน วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 

09.00 - 11.30 น. 

2. นิสิตตึกพุดซอน วันศกุรที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น.  

ณ สํานักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซอน ชั้น 2 ทั้งนี้ นิสิตจะตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซนีปองกันโรคโควิด-19 อยางนอย 2 เข็มกอนเขาพักทุกคน 

การชําระคาธรรมเนียมหอพัก 1. นิสิตตึกชวนชม จะตองชําระคาธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 

2565 จํานวน 3,500 บาท และคาประกันความเสียหายแรกเขา จํานวน 

5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 

2. นิสิตตึกพุดตาน จะตองชําระคาธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 

2565 จํานวน 1,800 บาท และคาประกันความเสียหายแรกเขา จํานวน 

5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,800 บาท ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 

3. นิสิตตึกพุดซอน จะตองชําระคาธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษา

ปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 5,500 บาท ในวันศุกรที่ 7 มกราคม 2565 

โดยขั้นตอนและรายละเอียดตางๆ จะประกาศใหทราบในวันมอบตัวเขาพัก 
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การปฐมนเิทศนิสิตใหมหอพัก นิสิตใหมหอพักทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน วัน เวลา 

และรายละเอียดตางๆ จะประกาศใหทราบตอไป 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี ตึกชวนชมหมายเลขโทรศัพท 0-2218-3660 ตึกพุดตานและพุดซอน

หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3656 ในวันและเวลาราชการเทานั้น 

ทั้งนี้ หากนสิิตไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธ์ิการเขาพักในหอพักนิสิต 

 

ประกาศ    ณ  วันท่ี  17  ธันวาคม  2564 

  

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


