
 
ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง  รายช่ือนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตหญิง  
ปการศึกษา  2554 

......................................................... 
                  ดวยบัดนี้   คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตหอพัก 

ระดับปริญญาตรีท่ีมีความประสงค จะเขาพักในหอพักนิสิตหญิง  ปการศึกษา 2554 เรียบรอยแลวจึงขอ
ประกาศใหนิสิตท่ีมีรายช่ือดังตอไปนี้ ไดรับสิทธ์ิเขาพักในหอพักนิสิตหญิง 

 

1. นางสาวฐิติกานตกมล จีระดิษฐ คณะ ครุศาสตร 5043507427 
2. นางสาวรติ ตันติราพันธ คณะ ครุศาสตร 5043605227 
3. นางสาวพิมพิศา สวางศร ี คณะ ครุศาสตร 5143654027 
4. นางสาวกัญญวรา ปนเกต ุ คณะ ครุศาสตร 5343519227 
5. นางสาวธัญญาพร มะลิจันทร คณะ ครุศาสตร 5343657127 
6. นางสาวน้ําคาง คําภิโล คณะ ครุศาสตร 5343680527 
7. นางสาวอภิชญา คงรอด คณะ ครุศาสตร 5343904127 
8. นางสาวภัทรวด ี สุวรรณศร คณะ ครุศาสตร 5344422127 
9. นางสาวภัคฐรินทร เหมะชัยสิททธ์ิ คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี 5242358226 

10. นางสาวพิมพชนก ศศิธรเวชกุล คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี 5242863826 
11. นางสาวจริยา รัตนานนท คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี 5342222626 
12. นางสาวธนพร เนื่องจํานงค คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี 5342273626 
13. นางสาวนิศารัตน โสฬสภิญญา คณะ วิทยาศาสตร 5132092523 
14. นางสาวนิศารัตน สุทธิวิริยะกุล คณะ วิทยาศาสตร 5232091023 
15. นางสาวเบญจา แกวเพ็ชร คณะ วิทยาศาสตร 5232098423 
16. นางสาวชฎาพร โนจิตต คณะ วิทยาศาสตร 5232708623 
17. นางสาวนวรัตน เมืองคํา คณะ วิทยาศาสตร 5232936323 
18. นางสาวนพรัตน ซุนทรัพย คณะ วิทยาศาสตร 5233099223 
19. นางสาวพนิดา พิริยะศุภกิจ คณะ วิทยาศาสตร 5233378323 
20. นางสาววัชรภัสร แชบัว คณะ วิทยาศาสตร 5233586523 
21.นางสาว พรสินี สุขชู คณะ วิทยาศาสตร 5333477923 
22. นางสาวนันทชนก เปยแกว คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5137752039 
23. นางสาวอนุสรา รุงเรือง คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5137824539 
24. นางสาวจรูญลักษณ คงคาเรียน คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5237714239 
25. นางสาวจุฑามาศ เหลาทับ คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337718939 
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26. นางสาวทิวารักษ รักสุจริต คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230905521 
27. นางสาวกุลวิรัษชาร โรจนรัตนะธาน ี คณะ วิศวกรรมศาสตร 5330049421 
28. นางสาวกรวรรณ เข็มทอง คณะ วิศวกรรมศาสตร 5330802621 
29. นางสาวพณณกร ทองวิเศษ คณะ เศรษฐศาสตร 5145502729 
30. นางสาวกรกมล สุดชาขํา คณะ สหเวชศาสตร 5237004337 
31. นางสาวบุญยวีย นิธิธาริยโสภณ คณะ สหเวชศาสตร 5237039337 
32. นางสาวผุสยาภรณ เรณุมาน คณะ สหเวชศาสตร 5337062837 
33. นางสาวณิชชาภัทร ภูริวรากรณ คณะ สหเวชศาสตร 5337226437 
34. นางสาวธันยพร สายทอง คณะ สหเวชศาสตร 5337314037 
35. นางสาวสิริญา สุรวิทย คณะ สัตวแพทยศาสตร 5335619031 
36. นางสาวสิริพร นะเขิน คณะ สัตวแพทยศาสตร 5335620631 
37. นางสาวสินีนาฏย พวงหลอด คณะ อักษรศาสตร 5140520022 
38. นางสาวเอกเรณ ู ชอผล คณะ อักษรศาสตร 5240637022 
39. นางสาวสุพัฒนชลี มูลนาค คณะ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากการเกษตร 5347037840 

 
 

   ทั้งนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี ้
1.   รายงานตัว  รับเอกสารประจําตัว บันทึกลายนิ้วมือ  ใน วันศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2554  เวลา 08.00 -16.00 

น.  ณ สํานักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซอนช้ัน 2 และแตงกายดวยชุดนิสิตพรอมสงไฟลรูปถายชุดนิสิต 
2.   มอบตัว รับทราบหองพัก รับบัตร รับกุญแจ และเขาพัก ในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554  ในเวลา  9.00-

12.00 น. ณ สํานักงานหอพักนิสิต ช้ัน 2 ตึกพุดซอน 
3.   การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก ระหวางวันจันทรท่ี 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน 2554 

รายละเอียด ขั้นตอนการชําระคาธรรมเนียมหอพักประจําปการศึกษา 2554 จะประกาศใหทราบตอไป 
4.   นิสิตตองเขารับการปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก ในวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 น.สถานที่

จะแจงใหทราบตอไป 
   

 ทั้งนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต 
 
 ประกาศ         ณ       วันท่ี               พฤษภาคม  2554  
 
 
     

       

ธนิต ธงทอง 
รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ธงทอง 

รองอธิการบด ี
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี


