
1 . นาย จุฑาเทพ จิตวิไล คณะ ครุศาสตร

2 . นาย พงศกร สังขเงิน คณะ ครุศาสตร

3 . นาย วุฒินันท ศรีแถลง คณะ ครุศาสตร

4 . นาย สุบรรณ ตั้งศรีเสรี คณะ ครุศาสตร

5 . นาย อนุรักษ ไชยฮั่ง คณะ ครุศาสตร

6 . นาย อําพล ขวัญพัก คณะ ครุศาสตร

7 . นาย พงศเกียรติ สายไทย คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี

8 . นาย ศึกษา กีรติภารัตน คณะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี

9 . นาย ณัฐวุฒิ เขื่อนแกว คณะ เภสัชศาสตร

10 . นาย วิทยา โลวตั้งกิจเจริญ คณะ เภสัชศาสตร

11 . นาย พยัญชน เอี่ยมศิลป คณะ รัฐศาสตร

12 . นาย ชวลิต ชาญฉลาด คณะ วิทยาศาสตร

13 . นาย ชาคริต สูงประสิทธิ์ คณะ วิทยาศาสตร

14 . นาย วโรธร ไพรสุวรรณ คณะ วิทยาศาสตร

15 . นาย วิภัช ไกรสราวุฒิ คณะ วิทยาศาสตร

16 . นาย สืบกุล กาญจนสุกร คณะ วิทยาศาสตร

17 . นาย สุทธิชัย บุญประสพ คณะ วิทยาศาสตร

18 . นาย จักรพงษ งามหมู คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา

19 . นาย ทศพล ทองเติม คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา

20 . นาย ธํารงค บุญพรหม คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา

21 . นาย ธีระยุทธ ชิมโพธิ์คลัง คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา

22 . นาย สุรจิตร ประพฤติดี คณะ วิทยาศาสตรการกีฬา

23 . นาย จิรวัฒน แสงทอง คณะ วิศวกรรมศาสตร

รายชื่อดังตอไปนี้ ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักนิสิตชาย

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

            ดวยบัดนี้  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหมหอพัก

ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตชาย

ปการศึกษา  2554

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตชาย ปการศึกษา 2554 เรียบรอยแลว จึงประกาศใหนิสิตที่มี



24 . นาย ปณิธิ สามนคร คณะ วิศวกรรมศาสตร

25 . นาย พิศวัส นุมพิบูรณมาน คณะ วิศวกรรมศาสตร

26 . นาย วิทยา คุณธรรมสถาพร คณะ อักษรศาสตร

27 . นาย จิราเดช มักเจริญ

28 . นาย ยุทธพงษ พงษอักษร

ทั้งนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี้

1.

1.1 .

2.

3.

4.

ทั้งนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. หองอเนกประสงค อาคารมหิตลาธิเบศร

การมอบตัวและเขาพัก

ยืนยันการเขาพัก

นิสิตที่มีรายชื่อผานการคัดเลือก ใหนิสิตยืนยันการเขาพักในหอพักนิสิต จุฬาฯ โดยดําเนินการ

1.1.1 Log in เขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชน เปลี่ยนเปน เลขประจําตัวนิสิต

1.1.2 แนบ File รูปถายสีแตงกายดวยชุดสุภาพ ผูกเนคไทด พื้นหลังของรูปถายเปนสีขาว สีฟา

หรือสีน้ําเงิน ไฟลชนิด .jpg มีขนาด 500 kb

1.1.3 การจัดหองพัก ทางหอพักจะเปนผูจัดใหและไมอนุญาตใหเปลี่ยนหองพัก เตียงพักโดยพลการ 

ผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.rcuchula.com ตั้งแตเวลา 08.00 น. ของวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2554 

ถึงเวลา 23.00 น. ของวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยใหนิสิต ใช User name และ Password 

ที่ใชในวันกรอกใบสมัครดําเนินการดังนี้

02-2183642 - 3 , 02-2183649 

            บัณฑิตวิทยาลัย

            บัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย  ดร. ธนิต  ธงทอง  )

    รองอธิการบดี

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

       ประกาศ         ณ       วันที่                พฤษภาคม  พ.ศ. 2554

ธนิต  ธงทอง

 หากนิสิตไมสามารถดําเนินการไดตามที่แจงใหติดตอ สํานักงานหอพักนิสิต เบอรโทรติดตอ 

ปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก

ใหนิสิตมาลงทะเบียน รับบัตร รับกุญแจ บันทึกลายนิ้วมือ และเขาพักในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554 

เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ โรงยิมหอพัก แตงกายดวยชุดสุภาพ ผูกเนคไทด

การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก

นิสิตประจําภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2554 ที่จะแจงใหทราบในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554

รายละเอียดตามขั้นตอน วิธีการ ชองทางการชําระเงิน และประกาศ เรื่อง กําหนดการชําระเงินคาหอพัก

ใหนิสิตชําระคาธรรมเนียมหอพักในวันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2554 


	รายชื่อประกาศ

