
 
ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง  รายช่ือนิสิตใหมระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตหญิง ภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา  2552 

.................................................... 
                  ดวยบัดนี้   คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม
หอพักในระดับปริญญาตรีท่ีมีความประสงค จะเขาพักในหอพักนิสิตหญิง ภาคกาศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
เรียบรอยแลวจึงขอประกาศใหนิสิตท่ีมีรายช่ือดังตอไปนี้ ไดรับสิทธ์ิเขาพักในหอพักนสิิตหญิง    

 

1. นางสาว กนกวรรณ ยนจันทร คณะ ครุศาสตร 5143501727 
2. นางสาว ปองธรรม เสรีวิชยสวัสดิ ์ คณะ ครุศาสตร 5244517027 
3. นางสาว ปานตา ศรีคง คณะ ครุศาสตร 5244415727 
4. นางสาว วรกัญ รัตนพันธ คณะ ครุศาสตร 5243611127 
5. นางสาว อิสราภรณ สืบสาย คณะ ครุศาสตร 5143785627 
6. นางสาว จิราภรณ รัตนะ คณะ จิตวิทยา 5137414938 
7. นางสาว ญาตาว ี ทิพยเท่ียงแท คณะ เภสัชศาสตร 5136536633 
8. นางสาว ขวัญประภา  ชวยชบ คณะ วิทยาศาสตร 5233357123 
9. นางสาว ฐาปน ี พิบูลย คณะ วิทยาศาสตร 5232056023 

10. นางสาว ปตุพร พิมพาเพชร คณะ วิทยาศาสตร 5233112723 
11. นางสาว พิมพขวัญ คงอุป คณะ วิทยาศาสตร 5233474923 
12. นางสาว ลลิตภัทร จันทรสุวรรณ คณะ วิทยาศาสตร 5233283323 
13. นางสาว วรพนิต กันตา คณะ วิทยาศาสตร 5232152623 
14. นางสาว สวนันท   ทองหย ู คณะ วิทยาศาสตร 5232181823 
15. นางสาว สุรารักษ สุวิชานรากุล คณะ วิทยาศาสตร 5133165923 
16. นางสาว ดรีม   ภาณุมนตวาที คณะ วิศวกรรมศาสตร 5131018021 
17. นางสาว ทักษิณา โพธ์ิใหญ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230197521 
18. นางสาว เพ็ญสุดา ไชยสิทธ์ิ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5130392421 
19. นางสาว เมริกา จันทานุมัติอาภรณ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230415321 
20. นางสาว วิกานดา เวรุนัต คณะ ศิลปกรรมศาสตร 5246770835 
21. นางสาว ลดารัตน พนาสุภน คณะ สหเวชศาสตร 5037236437 
22. นางสาว วิจิตรา เดชาฤทธ์ิ คณะ สหเวชศาสตร 4937072337 
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23. นางสาว สายทิพย คูประสิทธ์ิ คณะ สหเวชศาสตร 5237266437 
24. นางสาว จุฑารัตน คลายบุตร คณะ สัตวแพทยศาสตร 5135518131 
25. นางสาว ทิพยสุดา เทียนประทานพร คณะ สัตวแพทยศาสตร 5235545131 
26. นางสาว ปองสงวน จีระเดชกุล คณะ อักษรศาสตร 5040124122 
27. นางสาว พัชราภรณ เล็กนอย คณะ อักษรศาสตร 5240621922 
28. นางสาว วาสิดา สาวงศทะ คณะ อักษรศาสตร 5240231822 
29. นางสาว มนัญชยา ดาผิวด ี สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5237796739 
30. นางสาว นันทชนก เปยแกว สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5137752039 
31. นางสาว เบญทิวา สุรศาสตรพิศาล สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5237766939 
32. นางสาว ปาริชาต ิ เนินฉาย สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 4937759939 

   

            ทั้งนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี ้
1.   รายงานตัวเพ่ือยืนยันการเขาพัก รับเอกสารประจําตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถายรูปชุดนิสิต ในวนั

จันทรท่ี 21 กันยายน ถึง วันอังคารท่ี 22 กันยายน 2552เวลา 8.00 -17.00 น.  ณ สํานักงานหอพักนิสิต 
ตึกพุดซอน ช้ัน 2       

2.   มอบตัว รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพ่ือชําระเงินคาหอพัก และเขาพัก ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม
2552 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สํานักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซอน ช้ัน 2   

3.   การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก ใหนิสิตนําแบบฟอรมการชําระเงินคาหอพักท่ีไดรับในวันมอบตัว  
พรอมท้ังกรอกขอมูลใหครบถวนไปชําระคาธรรมเนียมหอพัก ท่ีสวนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ช้ัน 3 
ระหวางวันจันทรท่ี 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 ระหวางเวลา 8.30 - 15.00 น.
รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กําหนดการชําระเงินคาหอพักนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2552       

4.   ปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม 2552   ท่ีโถงช้ันลางตึกพุดซอน  
 เวลา  17.00 น.  เปนตนไป        

ทั้งนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต 
    

       ประกาศ         ณ       วันท่ี               กันยายน   พ.ศ. 2552      
       

ธนิต ธงทอง 
รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ธงทอง 

รองอธิการบด ี
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี


