
 

 
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง ก าหนดการรับสมัครนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาคเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น 
(ตึกชวนชม) 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
--------------------------------------- 

 ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับสมัครนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค           
ที่ประสงค์จะพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 จึงประกาศให้นิสิตหญิงชั้น
ปีที่ 1 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) ด าเนินการตามก าหนด ดังนี้ 
คุณสมบัติผู้สมัคร  

1. เป็นนิสิตหญิงชั้นปีที่  1 ในระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ที่ ไม่ใช่หลักสูตรที่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2558 

2. เป็นนิสิตที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด และมีความจ าเป็นเกี่ยวกับที่พักอาศัย  หรือเป็นนิสิตที่มี
ภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ แต่สถานที่พักไม่เอ้ือต่อการศึกษา 

3. เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตในหอพักร่วมกับผู้อื่น 
4. มีความประพฤติดี 

หลักฐานประกอบใบสมัคร 
1. รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ปีการศึกษา 2557 พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
การแต่งกายในการสมัครและสัมภาษณ์  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต 
ก าหนดการรับสมัคร กรอก ใบ ส มั ค รออน ไล น์  ท าง เว็ บ ไซ ต์ ส านั ก งาน ห อ พั ก นิ สิ ต ที่  http:// 

www.rcuchula.com ได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 
ถึง เวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 

ยื่นใบสมัคร ให้พิมพ์ใบสมัครและน าใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ไปยื่นสมัครด้วยตนเองที่
ส านักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2 ในวันเวลาดังนี้ 

  วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ระหว่าง
เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  

  วันเสาร์ที่  13 มิถุนายน 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่  14 มิถุนายน 2558 
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

  วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 
ระหว่างเวลา 08.00 น. – 20.00 น.  

http://www.rcuchula.com/


 

ก าหนดการสัมภาษณ์ เริ่มสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 
ทั้งนี้วันและเวลาในการสัมภาษณ์ จะเป็นไปตามล าดับการยื่นใบสมัคร นิสิตต้อง
มาสัมภาษณ์ตามใบนัดของส านักงานหอพักนิสิตเท่านั้น 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ภายในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
ห อ พั ก นิ สิ ต  ห รื อ ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร คั ด เลื อ ก ได้ ที่ เ ว็ บ ไซ ต์ 
http://www.rcuchula.com 

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก  1. ให้นิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก และกรอกเลขประจ าตัวนิสิตพร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายแต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวัน
พุธที่ 1 กรกฎาคม 2558  ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 
กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://www. rcuchula.com 

 2. กรณีที่นิสิตมีเพื่อนที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น    (ตึก
ชวนชม) นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักห้องเดียวกันได้ 

 3. ให้นิสิตแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เพื่อ
ใช้ในการหักค่าธรรมเนียมหอพักผ่านบัญชี โดยให้นิสิตท ารายการผ่าน
เครื่องกดเงินอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ ขั้นตอนและรายละเอียด
ต่างๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป 

 4. นิ สิตที่ แจ้ งสิทธิ์ และถูกหั กบัญ ชีแล้ ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมหอพักให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ    

วันมอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.          ณ 
บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์02-2183642-3 ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ    ณ  วันที่       4   มิถุนายน 2558 
  

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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