
1 . น.ส. จําเริญตา ปริญญาธารมาศ 4989726720
2 . น.ส. ปวีณา จันทรนวล 5187863120
3 . น.ส. ปุญชรัสม์ิ กอเจริญวัฒน 5287796920
4 . น.ส. พรนภา ดอนชัย 5387179820
5 . น.ส. วราภรณ ศิริเติม 5387212820
6 . น.ส. วีรยา ไพศาล 5387328020
7 . น.ส. เพ็ญกมล ประเสริฐกุล 5387631020
8 . น.ส. ปารณีย ดวงอ่ิม คณะ ครุศาสตร 5183356627
9 . น.ส. วิภาวี คงมาลา คณะ ครุศาสตร 5183388727

10 . น.ส. ปรัชญวรรณ วนานันท คณะ ครุศาสตร 5184235527
11 . น.ส. สุนทรี วรรณไพเราะ คณะ ครุศาสตร 5184264727
12 . น.ส. กุลธิดา กุลคง คณะ ครุศาสตร 5283312027
13 . น.ส. แกวตา พ่ึงตนเอง คณะ ครุศาสตร 5283313727
14 . น.ส. ชาณิการ เอิบอาบ คณะ ครุศาสตร 5283333227
15 . น.ส. จิระพา สุโขวัฒนกิจ คณะ ครุศาสตร 5283504227
16 . น.ส. ศจี จิระโร คณะ ครุศาสตร 5284252227
17 . น.ส. สุดารัตน ไชยประสิทธ์ิ คณะ ครุศาสตร 5284261927
18 . นาง เกศกนก ณ พัทลุง คณะ ครุศาสตร 5284454727
19 . นาง ปราณี อินทรักษา คณะ ครุศาสตร 5383355127
20 . น.ส. พุทธรักษา กอนแกว คณะ ครุศาสตร 5383377027
21 . น.ส. จุฑารัตน เนียมหลาง คณะ ครุศาสตร 5384211627
22 . น.ส. น้ําทิพย องอาจวาณิชย คณะ ครุศาสตร 5384227727
23 . น.ส. สิริกร โตสติ คณะ ครุศาสตร 5384265527

เรื่อง  รายช่ือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิอยูหอตอ
ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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

  บัณฑิตวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย
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24 . นาง สุมาลี สุธีกุล คณะ ครุศาสตร 5384475027
25 . น.ส. สรียา โชติธรรม คณะ จิตวิทยา 5178136138
26 . น.ส. นุชารัตน มุงคุณ คณะ จิตวิทยา 5388553038
27 . น.ส. ปนัดดา นวธนโชติ คณะ จิตวิทยา 5388554638
28 . น.ส. จอมใจ นพศิริ คณะ ทันตแพทยศาสตร 5290700132
29 . น.ส. ปยะลักษณ ทัฬหิกรณ คณะ นิติศาสตร 5386020434
30 . น.ส. วรรณสม สีสังข คณะ นิเทศศาสตร 5384690528
31 . นาง นิสากร วิบูลชัย คณะ พยาบาลศาสตร 5277975236
32 . น.ส. ภณิดา ภิญโญศรี คณะ พาณิชยศาสตรและการ 5181885926
33 . น.ส. พจนารถ อินทมาตร คณะ พาณิชยศาสตรและการ 5281855126
34 . น.ส. มณฑกานต ประเสริฐอดิศร คณะ พาณิชยศาสตรและการ 5281874026
35 . น.ส. พูนสุข สิทธิชัย คณะ พาณิชยศาสตรและการ 5382824026
36 . น.ส. ชลลวัลย แสงเจริญธรรม คณะ แพทยศาสตร 5274767530
37 . น.ส. นันชณา อุดมญาติ คณะ แพทยศาสตร 5274781230
38 . น.ส. เบญจพร จันคํา คณะ แพทยศาสตร 5274784130
39 . น.ส. สุดารัตน จะถา คณะ แพทยศาสตร 5374809330
40 . น.ส. ธิดาจิต มณีวัต คณะ แพทยศาสตร 5375354230
41 . น.ส. ตุลยา พึงไชยพัฒน คณะ เภสัชศาสตร 5276566033
42 . น.ส. สุภาพร เกตุพิทยา คณะ เภสัชศาสตร 5376565533
43 . น.ส. อังศุมาลี ลําอิน คณะ รัฐศาสตร 5280743324
44 . น.ส. ฌอเฌอ เทวบริหารตระกูล คณะ รัฐศาสตร 5380712024
45 . น.ส. บุรฉัตร พานธงรักษ คณะ รัฐศาสตร 5380718824
46 . น.ส. ปยะนันท พนากานต คณะ วิทยาศาสตร 4973830523
47 . น.ส. ปยะธิดา พิมพวิชัย คณะ วิทยาศาสตร 4973872923
48 . น.ส. มัลลิกา วัฒนะ คณะ วิทยาศาสตร 5073862023
49 . น.ส. มาสุฑล สัญพ่ึง คณะ วิทยาศาสตร 5172412223
50 . น.ส. เอ้ืองฟา บรรเทาวงษ คณะ วิทยาศาสตร 5172567923
51 . น.ส. เปยมสุขภรณ สวางจินดา คณะ วิทยาศาสตร 5172597723
52 . น.ส. รติมา จงอริยะกุล คณะ วิทยาศาสตร 5272501523
53 . น.ส. จิราพร เต็งรัง คณะ วิทยาศาสตร 5272645223
54 . น.ส. ณัฐภรณ ลาบึง คณะ วิทยาศาสตร 5272648123
55 . น.ส. ปองจิตร ใจบุญ คณะ วิทยาศาสตร 5272669323
56 . น.ส. ณัฐวดี นันตรัตน คณะ วิทยาศาสตร 5273812923
57 . น.ส. พลอยพัฒน นิยมพลอย คณะ วิทยาศาสตร 5273831823
58 . น.ส. พสุ คงอภัย คณะ วิทยาศาสตร 5273885723
59 . น.ส. ญาณิศา สงวนทรัพย คณะ วิทยาศาสตร 5372234023



60 . น.ส. ทวินดา คงประเทศ คณะ วิทยาศาสตร 5372252323
61 . น.ส. วัชรา อุไรสกุล คณะ วิทยาศาสตร 5372323223
62 . น.ส. วิชุมา จิราโรจน คณะ วิทยาศาสตร 5372329023
63 . น.ส. ศิวัตรา ชูเดช คณะ วิทยาศาสตร 5372344423
64 . น.ส. สุชา เฉยศิริ คณะ วิทยาศาสตร 5372362723
65 . น.ส. สุพัตรา ชวลิตพงษ คณะ วิทยาศาสตร 5372365623
66 . น.ส. อสนี ศรีสวัสดิ์ คณะ วิทยาศาสตร 5372387423
67 . น.ส. วรรณิศา ลีลารุจิ คณะ วิทยาศาสตร 5372465723
68 . น.ส. กชนิภา มณีวรรณ คณะ วิทยาศาสตร 5372558423
69 . น.ส. วิภาศิริ สุนทรชัย คณะ วิทยาศาสตร 5373827423
70 . น.ส. อภิรดี โพธิพงศา คณะ วิทยาศาสตร 5373895023
71 . น.ส. จีรวรรณ ชวยพัฒน คณะ วิทยาศาสตร 5373939023
72 . น.ส. เกศินี แซเลา คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5278603039
73 . น.ส. ปพิชญา ศรีเทพ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5070580521
74 . น.ส. ศิริรัตน นุชเครือ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5070723021
75 . น.ส. ขนิษฐา วรรณคํา คณะ วิศวกรรมศาสตร 5170235121
76 . น.ส. ภัทรพร คุนาพงษกิติ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5170417021
77 . น.ส. ศิราภรณ โสมวิภาต คณะ วิศวกรรมศาสตร 5170630321
78 . น.ส. อาจารีย สุวัตถิกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร 5170651521
79 . น.ส. พลอยพรรณ จริงจิตต คณะ วิศวกรรมศาสตร 5170686521
80 . น.ส. ปุณฑรีย เขียวภักดี คณะ วิศวกรรมศาสตร 5270397221
81 . น.ส. วิมลรัตน เอมอ่ิม คณะ วิศวกรรมศาสตร 5270695221
82 . น.ส. ฉมนรี สุขเกษม คณะ วิศวกรรมศาสตร 5370218721
83 . น.ส. สรวีย มีแกว คณะ วิศวกรรมศาสตร 5370354321
84 . น.ส. สุภารัตน อุดมเลิศปรีชา คณะ วิศวกรรมศาสตร 5370370321
85 . น.ส. โสภา คูสมรัตน คณะ วิศวกรรมศาสตร 5370377821
86 . น.ส. ใฝฝน เสาวภา คณะ วิศวกรรมศาสตร 5370464721
87 . น.ส. สุธาสินี สีตภวังค คณะ วิศวกรรมศาสตร 5370509321
88 . น.ส. สุรางครัตน ตนหลุบเลา คณะ วิศวกรรมศาสตร 5370584321
89 . น.ส. สรัลพัชร คลองดี คณะ เศรษฐศาสตร 5285179329
90 . น.ส. สติมา เม้ียนละมาย คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5274150225
91 . น.ส. กันยพัชร ธนกุลวุฒิโรจน คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5374101625
92 . น.ส. วาริกา มังกะลัง คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5374131425
93 . น.ส. นราวัลลภ แกวทวี คณะ สหเวชศาสตร 5277207037
94 . น.ส. เกวลิน คลังทอง คณะ สหเวชศาสตร 5377202937
95 . น.ส. มาฆมาศ จันดา คณะ สหเวชศาสตร 5377207037



96 . น.ส. เชาวณี วังชวย คณะ สหเวชศาสตร 5377213837
97 . น.ส. วิสาข ทองระกาศ คณะ สหเวชศาสตร 5377405037
98 . น.ส. อรามศรี มีพรอม คณะ สหเวชศาสตร 5377407237
99 . น.ส. สลิลทิพ แซดาน คณะ อักษรศาสตร 5080223122

100 . น.ส. ธัญจุฑา คําแหง คณะ อักษรศาสตร 5180139222
101 . น.ส. ภัทราภรณ จินดาวงค คณะ อักษรศาสตร 5180179322
102 . น.ส. ดวงหทัย ลือดัง คณะ อักษรศาสตร 5280135822
103 . น.ส. ตติยานาถ ล้ิมชัยอรุณเรือง คณะ อักษรศาสตร 5380127922
104 . น.ส. สุธิญา พูนเอียด คณะ อักษรศาสตร 5380178922
105 . น.ส. ชยาณัญ มณีวรรณ 5386960351
106 . น.ส. ฤทัยทิพย วิเศษศรี 4782007063
107 . น.ส. สายรุง แฉงขําโฉม 4982003063
108 . น.ส. กานตสิริ ปกเคธาติ 4992001063
109 . น.ส. รจเรข คําเปยง 5182002063
110 . น.ส. พรผุสดี อํ่าสาริกา 5372019063
111 . น.ส. คุณัญญา ศรีหมาตร 5373006063
112 . น.ส. นริสรา อาทิเวช 5373007063

1.ยืนยันหองพัก
นิสิตท่ีตองการอยูหองพักเดิมใหยืนยันหองพักผานทางอินเทอรเน็ตท่ี www.rcuchula.com 

ในเวลา 00.01 น.ของวันศุกร ท่ี 11 มีนาคม 2554  ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร ท่ี 11 มีนาคม 2554
2.การยายหองพัก 

นิสิตท่ีตองการยายหองพักใหดําเนินการยายหองพักผานทางอินเทอรเน็ตท่ี www.rcuchula.com 
ในเวลา 00.01 น.ของวันเสาร ท่ี 12 มีนาคม 2554  ถึงเวลา 23.59 น. ของวันเสาร ท่ี 12 มีนาคม 2554

       ประกาศ       ณ     วันท่ี             มีนาคม   พ.ศ.  2554

                                                                                                             
(รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ธงทอง)

    รองอธิการบดี
    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

                    ท้ังนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี้
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วิทยาลัยประชากรศาสตร


