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                   ด้วยบัดน้ี  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก

ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใหนิ้สิต 

ที่มีรายชื่อดังต่อไปน้ี ได้รับสิทธ์ิเข้าพักในหอพักนิสิตชาย

1 . นาย ณัฐพล กิจจาธนากร คณะ ครุศาสตร์ 5143565927
2 . นาย ร่มเกล้า ชา้งน้อย คณะ ครุศาสตร์ 5143686127
3 . นาย อภิวุฒิ วงศ์นคร คณะ ครุศาสตร์ 5243883527
4 . นาย กิตติพงษ์ ตรุวรรณ์ คณะ ครุศาสตร์ 5243903427
5 . นาย ฟาร์ นุชเน่ือง คณะ ครุศาสตร์ 5343756627
6 . นาย อนุวัฒน์ หายทุกข์ คณะ ครุศาสตร์ 5343903527
7 . นาย เชน พันธะสา คณะ ครุศาสตร์ 5443548527
8 . นาย ปัญญา รุ่งชยัวงศ์ คณะ ครุศาสตร์ 5443613627
9 . นาย รัตนชยั จันทร์ศิริ คณะ ครุศาสตร์ 5444220827

10 . นาย อมรเทพ ศรีเทพ คณะ ครุศาสตร์ 5444224327
11 . นาย วีระกิจ สุวรรณพิทักษ์ คณะ ครุศาสตร์ 5444428027
12 . นาย ชยพล ต้ังพัฒน์ทอง คณะ เภสัชศาสตร์ 5336514033
13 . นาย สุกฤษฎิ์ ศรีสกุล คณะ เภสัชศาสตร์ 5336796633
14 . นาย อับดุลฮากิม จิตต์ิมิตรภาพ คณะ เภสัชศาสตร์ 5436801133
15 . นาย วรวุฒิ เจดีย์ยศ คณะ รัฐศาสตร์ 5241451724
16 . นาย ธนินฉัตร เฉลิมพร คณะ รัฐศาสตร์ 5341621124
17 . นาย ปฐมวิทย์ ทวีศักดิ์ทรัพย์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5233274723
18 . นาย สิทธิพงษ์ สมุทรทอง คณะ วิทยาศาสตร์ 5233289123
19 . นาย เมธี พลอยมี คณะ วิทยาศาสตร์ 5332116123
20 . นาย เตชนิทร์ พิลึก คณะ วิทยาศาสตร์ 5333078123
21 . นาย ทินกร พันเดช คณะ วิทยาศาสตร์ 5333080323
22 . นาย พัฒนนาวี นาเลาห์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5333099323

ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย
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..........................................................................
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23 . นาย สราวุธ พรหมหากุล คณะ วิทยาศาสตร์ 5333395023
24 . นาย สรรพสรรค์ บุญราศรี คณะ วิทยาศาสตร์ 5432823223
25 . นาย กานต์ชนก ทองไทย คณะ วิทยาศาสตร์ 5433061523
26 . นาย ณัฐพล อินทร์ถา คณะ วิทยาศาสตร์ 5433274923
27 . นาย สมพร แซ่ต้ัง คณะ วิทยาศาสตร์ 5433400623
28 . นาย ถวิล ปัญญา คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5037754139
29 . นาย ผดุงพงศ์ ศริมาลกุล คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5137765139
30 . นาย ณัฏฐ์ธเนศ บรรจง คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5237739039
31 . นาย สหรัฐ นกพ่ึง คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337826039
32 . นาย เสษฎพิพัฒน์ ศรีรักษา คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337836239
33 . นาย อดิพงศ์ มุลสิทธ์ิ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5337837939
34 . นาย วสิน จันทประสพสุข คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5437796939
35 . นาย สุทธิพงษ์ วงศ์ชวลิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5130563421
36 . นาย ไชยพัฒน์ กิตติปัญญาพร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5230137921
37 . นาย ธีรภพ เถื่อนถ้้าแก้ว คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5230256921
38 . นาย ธนวิทย์ โคตรโสภา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5330910721
39 . นาย กล้าณรงค์ ศรีสกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5430801021
40 . นาย จิรวัฒน์ อุดมเจริญไมตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5430804021
41 . นาย พลวัฒน์ สุภาภา คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 5346559935
42 . นาย วรายุทธ ตุ้ยดา คณะ เศรษฐศาสตร์ 5145649329
43 . นาย กฤษดา ศรีสวัสดิ์ คณะ เศรษฐศาสตร์ 5345507029
44 . นาย นฤดล วังธนู คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5234035225
45 . นาย หสักร หรัิญสิริโชค คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5334336225
46 . นาย ธนะพันธ์ หรัิญโรจน์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5334415125
47 . นาย กานต์คณิน ปรางเสาวภา คณะ สหเวชศาสตร์ 5337206937
48 . นาย ชณิวุฒิ เหม็ทอง คณะ สหเวชศาสตร์ 5437029237
49 . นาย ธีรวิทย์ วิโรจน์วิริยะกุล คณะ สหเวชศาสตร์ 5437237437
50 . นาย ปฏิมาพงษ์ พระโยโค คณะ สหเวชศาสตร์ 5437249037
51 . นาย ปฏิภาณ ปฏิภาณานนท์ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5335563531
52 . นาย ณรงค์ จินดาวงศ์ คณะ อักษรศาสตร์ 5140508622
53 . นาย กังสดาล มะรังศรี คณะ อักษรศาสตร์ 5440009022
54 . นาย อรรถชยั แก้วฉาย คณะ อักษรศาสตร์ 5440521022
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ทัง้น้ีให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังน้ี

1.

2.

3.

4.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ยืนยันการเขา้พัก 
1.1 นิสิตที่ต้องการยืนยันการเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาฯ ใหนิ้สิตด้าเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.rcuchula.com ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 08.00  - 23.59 น.โดยใหนิ้สิตใช ้
User name และ Password ที่ใชใ้นวันกรอกใบสมัครด้าเนินการดังน้ี 
    1.1.1  แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชดุนิสิตจุฬาฯ นิสิตชายผูกเนคไทด์ พ้ืนหลังของรูปถ่ายเป็น
              สีขาวสีฟ้าหรือสีน้้าเงิน หากนิสิตไม่สามารถด้าเนินการได้ตามที่แจ้งใหติ้ดต่อส้านักงาน

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก วันเวลา สถานที ่จะประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งน้ี หากนิสิตผู้ใดไมด่ าเนินการในข้อใดข้อหน่ึง จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าพักในหอพักนิสิต

       ประกาศ         ณ       วันที่                กันยายน   พ.ศ. 2554

หอพักนิสิต  แต่งกายด้วยชดุนิสิต

              หอพักนิสิตเบอร์โทร ติดต่อ  02-2183642 - 3 , 02-2183649
การมอบตัว  ใหนิ้สิต รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสาร และวิธีการช้าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
บันทึกลายน้ิวมือและเข้าพักในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00  - 11.00 น. ณ ส้านักงาน

การช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันพุธที ่26 ตุลาคม 2554 ถึงวันศกุรท์ี ่4 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดขั้นตอนการช้าระค่าธรรมเนียมหอพักจะประกาศใหท้ราบต่อไป
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                   ด้วยบัดน้ี  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก

ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใหนิ้สิต 


