
                                                                      ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                             เร่ือง  รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาพักตอในหอพักศึกษิตนิเวศน
                                                                                    ปการศึกษา  2553

1 . น.ส. เพ็ญกมล ประเสริฐกุล

2 . น.ส. จุฑารัตน เนียมหลาง คณะ ครุศาสตร

3 . น.ส. นํ้าทิพย องอาจวาณิชย คณะ ครุศาสตร

4 . นาง สุมาลี สุธีกุล คณะ ครุศาสตร

5 . น.ส. ปยฉัตร สุขเอม คณะ ครุศาสตร

6 . น.ส. พุทธรักษา กอนแกว คณะ ครุศาสตร

7 . น.ส. สิริกร โตสติ คณะ ครุศาสตร

8 . น.ส. สมรักษ ทองทรัพย คณะ จิตวิทยา

9 . น.ส. นุชารัตน มุงคุณ คณะ จิตวิทยา

10 . น.ส. ปนัดดา วัชระภิรมย คณะ จิตวิทยา

11 . น.ส. ปยะลักษณ ทัฬหิกรณ คณะ นิติศาสตร

12 . น.ส. วรรณสม สีสังข คณะ นิเทศศาสตร

13 . นาง นิสากร วิบูลชัย คณะ พยาบาลศาสตร

14 . น.ส. พจนารถ อินทมาตร คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี

15 . น.ส. มณฑกานต ประเสริฐอดิศร คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี

16 . น.ส. พูนสุข สิทธิชัย คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี

17 . น.ส. ปองขวัญ ยิ้มสอาด คณะ แพทยศาสตร

18 . น.ส. สุดารัตน จะถา คณะ แพทยศาสตร

19 . น.ส. ธิดาจิต มณีวัต คณะ แพทยศาสตร

20 . น.ส. สุภาพร เกตุพิทยา คณะ เภสัชศาสตร

  บัณฑิตวิทยาลัย

                           ดวยบัดนี้  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตหอพัก

                                                                ..........................................................................

ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงคจะเขาพักในหอพักศึกษิตนิเวศน  ปการศึกษา  2553 เรียบรอยแลว จึงประกาศใหนิสิต ดังตอไปนี้ 

 ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักศึกษิตนิเวศน



21 . น.ส. บุรฉัตร พานธงรักษ คณะ รัฐศาสตร

22 . น.ส. ฌอเฌอ เทวบริหารตระกูล คณะ รัฐศาสตร

23 . น.ส. พรผุสดี อํ่าสาริกา วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

24 . น.ส. คุณัญญา ศรีหมาตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

25 . น.ส. นริสรา อาทิเวช วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

26 . น.ส. สุภาภรณ เทศวิเชียร คณะ วิทยาศาสตร

27 . น.ส. จิราพร เต็งรัง คณะ วิทยาศาสตร

28 . น.ส. ตติยา โชคบุญเปยม คณะ วิทยาศาสตร

29 . น.ส. สุชา เฉยศิริ คณะ วิทยาศาสตร

30 . น.ส. วิภาศิริ สุนทรชัย คณะ วิทยาศาสตร

31 . น.ส. วรรณิศา ลีลารุจิ คณะ วิทยาศาสตร

32 . น.ส. วิชุมา จิราโรจน คณะ วิทยาศาสตร

33 . น.ส. สุนทรพักตร อภิรักษเสนา คณะ วิทยาศาสตร

34 . น.ส. สุพัตรา ชวลิตพงษ คณะ วิทยาศาสตร

35 . น.ส. วีรยา ไพศาล คณะ วิทยาศาสตร

36 . น.ส. ญาณิศา สงวนทรัพย คณะ วิทยาศาสตร

37 . น.ส. มัณฑนา สุวรรณ คณะ วิศวกรรมศาสตร

38 . น.ส. อาจารีย สุวัตถิกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร

39 . น.ส. ปทุมศิริ สงศิริ คณะ วิศวกรรมศาสตร

40 . น.ส. ณัฐพร สุขพลอย คณะ วิศวกรรมศาสตร

41 . น.ส. ฉมนรี สุขเกษม คณะ วิศวกรรมศาสตร

42 . น.ส. สุภารัตน อุดมเลิศปรีชา คณะ วิศวกรรมศาสตร

43 . น.ส. โสภา คูสมรัตน คณะ วิศวกรรมศาสตร

44 . น.ส. สุธาสินี สีตภวังค คณะ วิศวกรรมศาสตร

45 . น.ส. กันยพัชร ธนกุลวุฒิโรจน คณะ สถาปตยกรรมศาสตร

46 . น.ส. วาริกา มังกะลัง คณะ สถาปตยกรรมศาสตร

47 . น.ส. เกวลิน คลังทอง คณะ สหเวชศาสตร

48 . น.ส. สิริมา ไกรสิน คณะ สหเวชศาสตร

49 . น.ส. ตติยานาถ ลิ้มชัยอรุณเรือง คณะ อักษรศาสตร

50 . น.ส. สุธิญา พูนเอียด คณะ อักษรศาสตร



1.

2.

(รองศาสตราจารย  ดร. ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
                                                                                                             

    1.2  แนบ File รูปถายสีแตงกายดวยชุดสุภาพ พื้นหลังของรูปถายเปนสีขาว สีฟาหรือสีนํ้าเงิน
            หากนิสิตไมสามารถดําเนินการไดตามที่แจงใหติดตอสํานักงานหอพักนิสิตเบอรโทรติดตอ  02-2160040 - 44
การมอบตัวและรับเอกสารประจําตัว  ใหนิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสาร ชําระเงินคาหอพัก และเขาพัก
ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น.  ณ สํานักงานหอพักศึกษิตนิเวศน

ท้ังนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธ์ิการเขาพักในหอพักศึกษิตนิเวศน

ยืนยันการเขาพัก 
นิสิตที่ตองการยืนยันการเขาพักใหดําเนินการผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.rcuchula.com ในเวลา 00.01 น.ของวันศุกร
ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยใหนิสิตใช User name และ 
Password ที่ใชในวันกรอกใบสมัครดําเนินการดังนี้ 
    1.1  login เขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเปนเลขประจําตัวนิสิต

       ประกาศ         ณ       วันที่                พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

(ในกรณีที่เปนนิสิตใหมยังไมมีเลขประจําตัวนิสิตในวันที่กรอกใบสมัคร)














