
                 ด้วยบัดน้ี  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก

ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใหนิ้สิต 

ที่มีรายชื่อดังต่อไปน้ี ได้รับสิทธ์ิเข้าพักในหอพักนิสิตชาย

1 . นาย กฤษฎา เหล่านภาพร คณะ ครุศาสตร์ 5444102127
2 . นาย กิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ คณะ ครุศาสตร์ 5344101727
3 . นาย เกียรติศักดิ์ ธนสารบริสุทธิ คณะ ครุศาสตร์ 5243764527
4 . นาย ชานน ศรีวรกุล คณะ ครุศาสตร์ 5543549227
5 . นาย ธนพล ทนันชยั คณะ ครุศาสตร์ 5443574827
6 . นาย ประวินท์ อะฏะวินทร์ คณะ ครุศาสตร์ 5444126527
7 . นาย พสิษฐ์พงศ์ ลิ่มหลัก คณะ ครุศาสตร์ 5443633127
8 . นาย ภัทรพงศ์ รัตนกาญจน์ คณะ ครุศาสตร์ 5444132227
9 . นาย อภิชาติ อุยนักธรรม คณะ ครุศาสตร์ 5543746527

10 . นาย ปริญญา ลักขณาวงศ์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5342829626
11 . นาย ธนาวุฒิ ไตรโสภณ คณะ รัฐศาสตร์ 5541627124
12 . นาย พชร เจริญทรัพย์ คณะ รัฐศาสตร์ 5541235824
13 . นาย วรวุฒิ เจดีย์ยศ คณะ รัฐศาสตร์ 5241451724
14 . นาย ชยุตม์ ประเสริฐดี คณะ วิทยาศาสตร์ 5533460323
15 . นาย เทพประสิทธ์ิ เศวตะดุล คณะ วิทยาศาสตร์ 5433461923
16 . นาย ธนพงษ์ อ่อนน้อม คณะ วิทยาศาสตร์ 5433096523
17 . นาย นรวิชญ์ แก้วพลอย คณะ วิทยาศาสตร์ 5533475823
18 . นาย ปรีดา ถาเปียง คณะ วิทยาศาสตร์ 5532725523
19 . นาย อซัม สาและ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337845939
20 . นาย พิทักษ์พงศ์ พงศ์กระพันธุ์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 5446678035
21 . นาย ฟาฏิส โอกฤษ คณะ สหเวชศาสตร์ 5337252737
22 . นาย ไชยยันต์ แก้วผลึก คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5135529031
23 . นาย วรวิชญ์ สิทธิวัง คณะ อักษรศาสตร์ 5540201222

ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
..........................................................................



ทัง้น้ีให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังน้ี

1.

2.

3.

4.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ยืนยันการเขา้พัก 
1.1 นิสิตที่ต้องการยืนยันการเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาฯ ใหนิ้สิตด าเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.rcuchula.com ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 08.00  - 23.59 น.โดยใหนิ้สิตใช ้
User name และ Password ที่ใชใ้นวันกรอกใบสมัครด าเนินการดังน้ี 
    1.1.1  แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชดุนิสิตจุฬาฯ นิสิตชายผูกเนคไทด์ พ้ืนหลังของรูปถ่ายเป็น
              สีขาวสีฟ้าหรือสีน้ าเงิน หากนิสิตไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่แจ้งใหติ้ดต่อส านักงาน

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก วันเวลา สถานที ่จะประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งน้ี หากนิสิตผู้ใดไมด่ าเนินการในข้อใดข้อหน่ึง จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าพักในหอพักนิสิต

       ประกาศ         ณ       วันที่           กันยายน   พ.ศ. 2555

หอพักนิสิต  แต่งกายด้วยชดุนิสิต

              หอพักนิสิตเบอร์โทร ติดต่อ  02-2183642 - 3 , 02-2183649
การมอบตัว  ใหนิ้สิต รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสาร และวิธีการช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
บันทึกลายน้ิวมือและเข้าพักในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00  - 11.00 น. ณ ส านักงาน

การช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันพุธที ่24 ตุลาคม 2555 ถึงวันอังคารที ่6 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียดขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมหอพักจะประกาศใหท้ราบต่อไป


