
1 . นางสาว ญาณิกา ลุนราศรี คณะ ครุศาสตร
2 . นางสาว ปยนุช เปยมวิริยวงศ คณะ ครุศาสตร
3 . นางสาว ศจี จิระโร คณะ ครุศาสตร
4 . นางสาว จามรี สอนบุตร คณะ แพทยศาสตร
5 . นางสาว หทัยพันธน รวมพรรณพงศ คณะ แพทยศาสตร
6 . นางสาว กนกภรณ ปฎิพัทธศิลปกิจ คณะ วิทยาศาสตร
7 . นางสาว รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี คณะ วิทยาศาสตร
8 . นางสาว ฤดีมาศ ยุบลพันธุ คณะ วิทยาศาสตร
9 . นางสาว วรัญู พิพรณพงษ คณะ วิทยาศาสตร

10 . นางสาว สุรียรัตน  บัวหอม คณะ วิทยาศาสตร
11 . นางสาว กัญมุทตา อังอํานวยศิริ คณะ วิศวกรรมศาสตร
12 . นางสาว จิรัชยา หิรัญรัตนชัย คณะ วิศวกรรมศาสตร
13 . นางสาว นํ้าทิพย เหมือนทองแท คณะ วิศวกรรมศาสตร
14 . นางสาว ปาริฉัตร พงศจิรวัฒน คณะ วิศวกรรมศาสตร
15 . นางสาว ภัทรพร คุนาพงษกิติ คณะ วิศวกรรมศาสตร
16 . นางสาว ลภัสรดา ชื่นกลิ่น คณะ วิศวกรรมศาสตร
17 . นางสาว สิริทิพย หอมช่ืน คณะ วิศวกรรมศาสตร
18 . นางสาว สุนันทา คลายโพธฺสี คณะ วิศวกรรมศาสตร
19 . นางสาว อัญรัตน มโนวรกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร
20 . นางสาว ชยาพร ปรีชาปญญา คณะ อักษรศาสตร
21 . นางสาว ชฎาพร เทพปยะวงศ
22 . นางสาว ประภัสสร ศรีวงษชัย

นิสิตที่มีรายชื่อดังตอไปน้ี ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักศึกษิตนิเวศน

ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เร่ือง  รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานการพิจารณาเขาพักในหอพักศึกษิตนิเวศน 

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

                     ดวยบัดน้ี  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหมหอพัก
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตชาย ประจําปการศึกษา  2555 เรียบรอยแลว จึงประกาศให

           บัณฑิตวิทยาลัย
           บัณฑิตวิทยาลัย



23 . นางสาว ปวีณา จันทรนวล
24 . นางสาว สโรชา สิรวิชยกุล

ท้ังน้ีใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังน้ี

1.

2.

3.

4.

       ประกาศ         ณ       วันที่        22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

8.00 น. ของวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2555 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม 2555 โดยให

    ปฏิบัติการแทนผูรักษาการแทนอธิการบดี

ปการศึกษา 2555

          วันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2555  เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ยืนยันการเขาพัก 

    1.2  แนบ File รูปถายสีแตงกายดวยชุดสุภาพ พื้นหลังของรูปถายเปนสีขาว สีฟาหรือสีนํ้าเงิน

ในวันมอบตัวแลวนําแบบฟอรม ไปชําระคาธรรมเนียมหอพัก ที่สวนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3
ระหวางวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2555 ถึง วันจันทรท่ี 18  มิถุนายน  2555 ระหวางเวลา 08.30 - 15.00 น.

 (เฉพาะวันทําการของฝายการคลัง) หรือชําระผานทางธนาคารไทยพาณิชยรายละเอียด ตามข้ันตอน วิธีการ 

ปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก

ท้ังน้ี หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหน่ึง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต

การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก

(รองศาสตราจารย  ดร. ธนิต  ธงทอง)
    ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี

           บัณฑิตวิทยาลัย
           บัณฑิตวิทยาลัย

ท่ี 18 มิถุนายน 2555 รายละเอียดประกาศ เร่ือง กําหนดการชําระเงินคาหอพักนิสิต ประจําภาคการศึกษาตน

          ใหนิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารขั้นตอนและข้ันตอนการพิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาหอพัก 

           พิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาหอพักนิสิตจากเวปไซต www.rcuchula.com ตามข้ันตอนที่แจกให

ชองทางการชําระเงิน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2555 ถึงเวลา 22.30 น. ของวันจันทร

แตงกายดวยชุดสุภาพ

นิสิตใช User name และ Password ที่ใชในวันกรอกใบสมัครดําเนินการดังน้ี 
    1.1  login เขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเปนเลขประจําตัวนิสิต

บันทึกลายน้ิวมือ และเขาพักในวันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.  ณ หอพักศึกษิตนิเวศน

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

           นิสิตที่ตองการยืนยันการเขาพักใหดําเนินการผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.rcuchula.com ต้ังแตเวลา


