
1 . นาย กิตติพงษ ตรุวรรณ คณะ ครุศาสตร 5243903427
2 . นาย พศุตม ดวงจันทร คณะ ครุศาสตร 5244416327
3 . นาย อภิวุฒิ วงศนคร คณะ ครุศาสตร 5243883527
4 . นาย นําโชค พรมโสภา คณะ ทันตแพทยศาสตร 5036055032
5 . นาย มนวีร สุนทรโกมล คณะ ทันตแพทยศาสตร 5336085032
6 . นาย สัมพันธ ปฏิสังข คณะ นิติศาสตร 5246252034
7 . นาย ณัฐกร จูหอง คณะ รัฐศาสตร 5241215024
8 . นาย กฤษณะ รัตนบุรี คณะ วิทยาศาสตร 5133059023
9 . นาย คงวัฒน อรรคนิมาตย คณะ วิทยาศาสตร 5233454323

10 . นาย พงษศิริ คําแกว คณะ วิทยาศาสตร 5132728023
11 . นาย วรัชญ เฉลิมพรพงศ คณะ วิทยาศาสตร 5233585923
12 . นาย ณัฐพล มณีโชติ คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337731039
13 . นาย ธนายุทธ ทองลิบ คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337749339
14 . นาย นัฐวุฒิ หัวใจฉ่ํา คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337760139
15 . นาย ยุทธนา สุภากิจ คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337793939
16 . นาย รอชีดีน สันมะหมูด คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337795139
17 . นาย วีระชัย โชติมโนธรรม คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337812139
18 . นาย เสกสิทธ์ิ เฮง คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337835639
19 . นาย อานันท อุนอัมพร คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา 5337847139
20 . นาย กวิพร บุญชวย คณะ วิศวกรรมศาสตร 5330024721
21 . นาย ณรงคเวทย มงคลสัจจา คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230147121
22 . นาย ณัฐวุฒิ ยิ้มเจย คณะ วิศวกรรมศาสตร 5130188821

เรื่อง  รายช่ือนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตชาย 
ปการศึกษา  2554

..........................................................................

ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                  ดวยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตหอพัก
ระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตชาย ประจําปการศึกษา  2554  เรียบรอยแลว จึงประกาศ
ใหนิสิตท่ีมีรายช่ือดังตอไปนี้  ไดรับสิทธ์ิเขาพักในหอพักนิสิตชาย



23 . นาย ธีรุตม เลิศเมธากุล คณะ วิศวกรรมศาสตร 5330225521
24 . นาย พลวัฒน สุภาภา คณะ ศิลปกรรมศาสตร 5346559935
25 . นาย วรายุทธ ตุยดา คณะ เศรษฐศาสตร 5145649329
26 . นาย นริศร ศรีคราม คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5034030925
27 . นาย วัชร วงศงาม คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5334432825
28 . นาย ธีรวัฒน ขันหนองโพธ์ิ คณะ สหเวชศาสตร 5137317737
29 . นาย รวิภาส สุขดี คณะ สหเวชศาสตร 5337258537
30 . นาย ชาญณรงค ศรีสะอาด คณะ สัตวแพทยศาสตร 5235532031
31 . นาย ประสิทธ์ิ นิธิมาโนชญ คณะ สัตวแพทยศาสตร 5335567031
32 . นาย วิชชเญศ ประชานุกูล คณะ สัตวแพทยศาสตร 5235610231
33 . นาย ณรงค จินดาวงศ คณะ อักษรศาสตร 5140508622

1 .

รูปถายชุดนิสิตจุฬาฯ
2 .

3 .

4 .

    ประกาศ       ณ     วันท่ี               พฤษภาคม   พ.ศ.  2554

ชําระคาธรรมเนียมหอพัก ระหวางวันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554

    ทั้งนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต

                             ธนิต ธงทอง

รายงานตัว รับเอกสารประจําตัว บันทึกลายนิ้วมือ ในวันศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.00 -
16.00 น.ณ สํานักงานหอพักนิสิต ช้ัน 2 ตึกพุดซอน และ แตงกายดวยชุดนิสิตพรอมสงไฟล

    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

(รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

มอบตัว รับทราบหองพัก รับบัตร รับกุญแจ และเขาพัก ในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554
ในเวลา 9.00 -12.00  น. ณ สํานักงานหอพักนิสิต ช้ัน 2 ตึกพุดซอน

  ทั้งนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี้

นิสิตตองเขารับการปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก ในวันเสารท่ี 11 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 น.
สถานท่ีจะแจงใหทราบตอไป

รายละเอียดขั้นตอนการชําระคาธรรมเนียมหอพักจะประกาศใหทราบตอไป


