
1 . นาย จักรี อยาเสียสัตย คณะ ครุศาสตร
2 . นาย ณัฐวุฒิ ฉิมมา คณะ ครุศาสตร
3 . นาย ศราวุฒิ โภคา คณะ ครุศาสตร
4 . นาย กิจวัฒน จันทรดี คณะ ครุศาสตร
5 . นาย กิจจา ถนอมสิงหะ คณะ ครุศาสตร
6 . นาย สุบิน ไชยยะ คณะ ครุศาสตร
7 . นาย เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล คณะ ครุศาสตร
8 . นาย สิทธิชัย เมืองแกว คณะ นิติศาสตร
9 . นาย ณัฐชัย ณ ลําปาง คณะ นิติศาสตร

10 . นาย วิรัชชัย พงษเกาะ คณะ นิเทศศาสตร
11 . นาย ไกรวุฒิ ต้ังสัตยาชีพ คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี
12 . นาย บรรจงศักด์ิ ล้ําเหลือ คณะ วิทยาศาสตร
13 . นาย นพดล กํานิจอุย คณะ วิทยาศาสตร
14 . นาย จิรภัทร โอสถานนท คณะ วิทยาศาสตร
15 . นาย ลัญจกร อมรกิจบํารุง คณะ วิทยาศาสตร
16 . นาย กีรติ ประไพวัชรพันธ คณะ วิทยาศาสตร
17 . นาย ณัฏฐ ทองคํา คณะ วิทยาศาสตร
18 . นาย กิตติพงษ จันทรคง คณะ วิทยาศาสตร
19 . นาย หาญชนะ เกตมาลา คณะ วิทยาศาสตร
20 . นาย จตุพร แกวออน คณะ วิศวกรรมศาสตร
21 . นาย รณพีร ชัยเชาวรัตน คณะ วิศวกรรมศาสตร

นิสิตที่มีรายชื่อดังตอไปน้ี ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักนิสิตชาย

ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานการพิจารณาเขาพักในหอพักนิสิตชาย 

ประจําปการศึกษา  2555
..........................................................................

                     ดวยบัดน้ี  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหมหอพัก
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตชาย ประจําปการศึกษา  2555 เรียบรอยแลว จึงประกาศให



22 . นาย ชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ คณะ วิศวกรรมศาสตร
23 . นาย ปณิภัทร วัฒนศิริ คณะ วิศวกรรมศาสตร
24 . นาย คมสัน ตันติชูเกียรติ คณะ วิศวกรรมศาสตร
25 . นาย ธัชนนท ชุมแอน คณะ วิศวกรรมศาสตร
26 . นาย วิทยา สดับสาร คณะ วิศวกรรมศาสตร
27 . นาย วาริน ภุมรินทร คณะ วิศวกรรมศาสตร
28 . นาย ชัชวาล ศิริปรุ คณะ วิศวกรรมศาสตร
29 . นาย ธนเดช ศรีคราม คณะ สถาปตยกรรมศาสตร
30 . นาย พลวัต รวมชาติ คณะ สถาปตยกรรมศาสตร
31 . นาย พันธิตร ทองกลั่น คณะ สถาปตยกรรมศาสตร
32 . นาย ภกช ตันสุวัฒน คณะ สถาปตยกรรมศาสตร
33 . นาย นรุตม เจาสกุล คณะ อักษรศาสตร
34 . นาย มรกต ปนเอ่ียม คณะ อักษรศาสตร
35 . นาย ปรินทร แจงทวี
36 . นาย พงษพัฒน ประวัง

ท้ังน้ีใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังน้ี

1.

2.
         ใหนิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารขั้นตอนและข้ันตอนการพิมพแบบฟอรมการชําระเงินคา 
หอพัก บันทึกลายน้ิวมือ และเขาพักในวันศุกรท่ี 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหอพัก

นิสิตชาย 14 ชั้น (ตึกจําป)  แตงกายดวยชุดสุภาพผูกเนคไท ตรวจสอบและดาวนโหลดแผนที่การเดินทาง
วันมอบตัวที่แสดงในเว็ปไซต www.rcuchula.com

        บัณฑิตวิทยาลัย
        วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

           ไฟลชนิด .jpg มีขนาด 500 kb หากนิสิตไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีแจงใหติดตอสํานักงาน
           หอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท 02-2183642 - 3 และ 02-2183649
การมอบตัวและรับเอกสารประจําตัว

          นิสิตที่ตองการยืนยันการเขาพักใหดําเนินการผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.rcuchula.com ในเวลา 
8.00 น.ของวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยให

ยืนยันการเขาพัก 

    1.2  แนบ File รูปถายสีแตงกายดวยชุดสุภาพผูกเนคไท พื้นหลังของรูปถายเปนสีขาว สีฟาหรือสีนํ้าเงิน

นิสิตใช User name และ Password ที่ใชในวันกรอกใบสมัครดําเนินการดังน้ี 
    1.1  login เขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเปนเลขประจําตัวนิสิต



3.

4.
นิสิต ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555

            วันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30 น.  ณ หอประชุมใหญ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

       ประกาศ         ณ       วันที่     22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

           พิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาหอพักนิสิตจากเว็ปไซต www.rcuchula.com ตามข้ันตอนที่แจกให
ในวันมอบตัวแลวนําแบบฟอรมไปชําระคาธรรมเนียมหอพักนิสิตที่ฝายการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3

ระหวางวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2555 ถึงวันจันทรท่ี 18 มิถุนายน  2555 ระหวางเวลา 08.30 - 15.00 น.

(เฉพาะวันทําการของฝายการคลัง) หรือ ชําระผานทางธนาคารไทยพาณิชย รายละเอียดตามข้ันตอน วิธีการ
ชองทางการชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชย ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2555 ถึง

เวลา 22.30 น.ของวันจันทรท่ี 18 มิถุนายน 2555 รายละเอียดตามประกาศ เร่ือง กําหนดการชําระเงินคาหอพัก

(รองศาสตราจารย  ดร. ธนิต  ธงทอง)
    ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี

    ปฏิบัติการแทนผูรักษาการแทนอธิการบดี

ปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก

ท้ังน้ี หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหน่ึง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต

การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก


