
 
ประกาศ   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

เร่ือง  รายช่ือนสิิตใหมระดับปริญญาตรีที่ผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตหญิง  
ปการศึกษา  2553 

......................................................... 
                  ดวยบัดนี้   คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหมหอพัก ระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค จะเขาพักในหอพกันิสิตหญิง ภาคกาศกึษาปลาย ปการศึกษา 
2553 เรียบรอยแลวจึงขอประกาศใหนสิิตที่มีรายช่ือดังตอไปนี้ ไดรับสทิธิ์เขาพักในหอพักนิสิตหญงิ 

1. นางสาวคอลีเยาะ แวนาแว คณะ ครุศาสตร 5043510227 
2. นางสาวพัชราภรณ กุณสิทธิ์ คณะ ครุศาสตร 5043578027 

3. นางสาว ไพลินรัตน กุณสิทธิ์ คณะ ครุศาสตร 5043585327 

4. นางสาว รัมภา เลิศรัตนากุล คณะ ครุศาสตร 5143810627 

5. นางสาวธนุตรา พละพึง คณะ ครุศาสตร 5243800427 

6. นางสาวจุฑาภรณ เพิ่มแสงสถิต คณะ ครุศาสตร 5244504927 

7. นางสาว ชัญญา ศรีสา คณะ ทันตแพทยศาสตร 5236027632 

8. นางสาว เกศริน วัฒนาประชา คณะ นิเทศศาสตร 5245013228 

9. นางสาวจันทิรา ทนุสินธุ คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี 5242010826 

10. นางสาว อัมรา บุญสาหราย คณะ แพทยศาสตร 5235294630 

11. นางสาววรารัตน วิวัฒนภษูิต คณะ เภสัชศาสตร 4936614333 

12. นางสาวณัฐจร ี จุติยนต คณะ เภสัชศาสตร 5236783333 

13. นางสาววิภาว ี ศรีสมโภชน คณะ เภสัชศาสตร 5236832433 

14. นางสาว โชติรส เมืองแกน คณะ รัฐศาสตร 5141213624 

15. นางสาวอโนชา ออนนิ่มนิตย คณะ วิทยาศาสตร 5132823023 

16. นางสาวจิราพร เกตุสุนทร คณะ วิทยาศาสตร 5133069323 

17. นางสาว สุทธสินี ใจแกว คณะ วิทยาศาสตร 5133160723 

18. นางสาว รุงทิพย สุนันตา คณะ วิทยาศาสตร 5133478323 

19. นางสาว อังคณา สารทองกล่ํา คณะ วิทยาศาสตร 5232207523 

20. นางสาวกุลชยา พิทยาวงศฤกษ คณะ วิทยาศาสตร 5232605623 

21. นางสาว เมธาว ี ศรีประทุมรักษ คณะ วิทยาศาสตร 5232957523 
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22. นางสาวศิริลักษณ พรมรักษ คณะ วิทยาศาสตร 5233148323 

23. นางสาว สุดธิดา รวมอราม คณะ วิทยาศาสตร 5233154023 

24. นางสาว สุวนิตย บุญเพ็ง คณะ วิทยาศาสตร 5233159223 

25. นางสาวอภิญญา ติณศิริ คณะ วิทยาศาสตร 5233163723 

26. นางสาวลลิตภัทร จันทรสุวรรณ คณะ วิทยาศาสตร 5233283323 

27. นางสาวภาวดิา ศิริสวัสดิ์ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5031831721 

28. นางสาว เกตุนภัส รุงเรืองปรีชา คณะ ศิลปกรรมศาสตร 5146854835 

29. นางสาวกุลธิวัฒน สุพุทธิกุล คณะ เศรษฐศาสตร 5245512029 

30. นางสาวศิริโศพิณ เอกสินชล คณะ เศรษฐศาสตร 5245668329 

31. นางสาวอธิตญา อ่ิมจันทึก คณะ เศรษฐศาสตร 5245693029 

32. นางสาววาสนา เชียงทอง คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5134428125 

33. นางสาว อิศราวด ี วงศอุทุมพร คณะ สหเวชศาสตร 5137267037 

34. นางสาว เพ็ญรัศมี กาญจนวลีกุล คณะ สหเวชศาสตร 5237066237 

35. นางสาวนันทนัช วงศพัชรมงคล คณะ สหเวชศาสตร 5237068537 

36. นางสาว เมธาว ี จรัลทรัพย คณะ สหเวชศาสตร 5237073637 

37. นางสาวพีรยา เพลัย คณะ สัตวแพทยศาสตร 5235581731 

38. นางสาวชยากาญจน จันทรไชย คณะ อักษรศาสตร 5140043022 

39. นางสาว ชินาลัย คําชมภ ู คณะ อักษรศาสตร 5240507022 

40. นางสาวพิจารินทร หงษทอง คณะ อักษรศาสตร 5240513822 

   ท้ังนี้ใหนิสติดังกลาวปฏิบัติดังนี ้
1.   รายงานตวั รับเอกสารประจําตัว บนัทกึลายนิว้มือ ในวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2553 ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 

18 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.00 -16.00 น.  ณ สํานักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซอนชั้น 2 และแตงกาย
ดวยชดุนิสติเพื่อถายรูปทําบัตรหอพักหรือสงไฟลรูปถายชุดนิสิต  

2.   มอบตัว รับทรายหองพกั รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชําระเงินคาหอพัก และเขาพัก ในวนัศุกรท่ี 
4 มิถุนายน 2553 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สํานักงานหอพักนิสิต ช้ัน  2 ตึกพุดซอน 

3.   การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก ระหวางวันจนัทรที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึงวันศกุรที่ 18 มิถุนายน 2553 
รายละเอียด ขั้นตอนการชําระคาธรรมเนียมหอพักประจาํปการศึกษา 2553 จะประกาศใหทราบตอไป 

4.   นิสิตตองเขารับการปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก ในวนัอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 น.
สถานที่จะแจงใหทราบตอไป 
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 ท้ังนี้ หากนิสติผูใดไมดําเนนิการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธ์ิการเขาพักในหอพักนิสิต 
 ประกาศ         ณ       วนัที่               กุมภาพนัธ   พ.ศ. 2553      

       
 

รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ธงทอง 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี


