
1 . นาย พงศพรหม พรเพิ่มพูน คณะ ครุศาสตร
2 . นาย พินิจ อินตา คณะ ครุศาสตร
3 . นาย วงศกร เอกทัตร คณะ ครุศาสตร
4 . นาย บัญชา พรสุขศิริ คณะ ทันตแพทยศาสตร
5 . นาย จักรกฤษณ ศรีทองดี คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี
6 . นาย ธีระวัฒน บุญโสม คณะ เภสัชศาสตร
7 . นาย ประเสริฐ ศรประสิทธิ์ คณะ วิทยาศาสตร
8 . นาย วสันต มุลเมืองแสน คณะ วิทยาศาสตร
9 . นาย ศักดิ์ดา จําปาสา คณะ วิทยาศาสตร

10 . นาย ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต คณะ วิทยาศาสตร
11 . นาย เสริม สุรพินิจ คณะ วิทยาศาสตร
12 . นาย กัมปนาท ประดิษฐเสรี คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
13 . นาย กิจจาภาส ศรีสถาพร คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
14 . นาย ไชยวัฒน นามบุญลือ คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
15 . นาย ฐาปนวัฒน สุขปาละ คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
16 . นาย ณัฐสิทธ เกตุแกน คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
17 . นาย ปยะ ปยะวัฒนกุล คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
18 . นาย ภาณุพงศ จําปา คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
19 . นาย อภิโชติ วงศชดชอย คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
20 . นาย อภิวัฒน ปญญามี คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
21 . นาย อมรเทพ วันดี คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา
22 . นาย ชินดนัย ไชยโกษฐ คณะ วิศวกรรมศาสตร

ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานการพิจารณาเขาพักในหอพักนิสิตชาย 

ประจําปการศึกษา  2553
..........................................................................

                     ดวยบัดนี้  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหมหอพัก
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตชาย ประจําปการศึกษา  2553 เรียบรอยแลว จึงประกาศใหนิสิต
ที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักนิสิตชาย



23 . นาย ธัชชา สามพิมพ คณะ วิศวกรรมศาสตร
24 . นาย พลสัณห พงษประยูร คณะ วิศวกรรมศาสตร

25 . นาย รัฐนนท เดี่ยววิไล คณะ วิศวกรรมศาสตร
26 . นาย ชัยทัต โสพระขรรค คณะ ศิลปกรรมศาสตร
27 . นาย ภากร สนิทรัมย คณะ สหเวชศาสตร
28 . นาย ภากร ตันติราพันธ คณะ สหเวชศาสตร
29 . นาย เจษฎา ยุบลไสย คณะ อักษรศาสตร
30 . นาย ธีรวุฒิ มหาวรรณ คณะ อักษรศาสตร
31 . นาย ไกรสร พรหมทัตโต
32 . นาย ธนบดี บุตรประพันธ

ท้ังนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี้

1.

2.

3.

4.

(รองศาสตราจารย  ดร. ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก (เอกสารที่ไดรับในวันมอบตัว) พรอมทั้งกรอกขอมูลใหครบถวน

         บัณฑิตวิทยาลัย

ยืนยันการเขาพัก 

       ประกาศ         ณ       วันที่                พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

    1.2  แนบ File รูปถายสีแตงกายดวยชุดสุภาพผูกเนคไทด พื้นหลังของรูปถายเปนสีขาว สีฟาหรือสีนํ้าเงิน

ไปชําระคาธรรมเนียมหอพัก ที่สวนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ระหวาง วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553
ถึง วันศุกรที่ 11  มิถุนายน  2553 ระหวางเวลา 8.30 - 15.00 น. รายละเอียดตามประกาศ เร่ือง กําหนดการ
ชําระเงินคาหอพักนิสิตประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553
ปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก ในวันเสารที่ 12  มิถุนายน 2553  เวลา  12.00 น. สถานที่จะแจงใหทราบตอไป

ท้ังนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธ์ิการเขาพักในหอพักนิสิต

และเขาพักในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น. ณ โรงยิมหอพัก แตงกายดวยชุดสุภาพผูกเนคไทด

            หากนิสิตไมสามารถดําเนินการไดตามที่แจงใหติดตอสํานักงานหอพักนิสิตเบอรโทรติดตอ 02-2183642 - 3
02-2183649
การมอบตัวและรับเอกสารประจําตัว  ใหนิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชําระเงินคาหอพัก บันทึกลายนิ้วมือ

นิสิตที่ตองการยืนยันการเขาพักใหดําเนินการผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.rcuchula.com ในเวลา 00.01 น.ของวันศุกร
ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2553 โดยใหนิสิตใช User name และ 
Password ที่ใชในวันกรอกใบสมัครดําเนินการดังนี้ 
    1.1  login เขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเปนเลขประจําตัวนิสิต

         วิทยาลัยประชากร


