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                ด้วยบัดน้ี  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย ปีการศึกษา  2554  เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ 

ใหนิ้สิตที่มีรายชื่อดังต่อไปน้ี ได้รับสิทธ์ิเข้าพักในหอพักนิสิตชาย

1 . นาย ประจวบ ทองศรี คณะ ครุศาสตร์ 5084549527
2 . นาย ชานนท์ อนุรักษา คณะ ครุศาสตร์ 5383327627
3 . นาย สุรัติ จีระพงษ์ คณะ ครุศาสตร์ 5484251827
4 . นาย พงษ์เกษม สิงหรุ่์งเรือง คณะ ครุศาสตร์ 5484266227
5 . นาย ธนกฤต ชื่นอารมย์ คณะ นิติศาสตร์ 5485982034
6 . นาย ศึกษา กีรติภารัตน์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5481696926
7 . นาย เจตน์ ดิษฐอุดม คณะ รัฐศาสตร์ 5480601024
8 . นาย ทัพพสาร ใจแก้ว คณะ วิทยาศาสตร์ 5272679623
9 . นาย ศักดิ์ดา จ าปาสา คณะ วิทยาศาสตร์ 5372470823

10 . นาย ปิยพงศ์ เขียวสะอาด คณะ วิทยาศาสตร์ 5472031023
11 . นาย กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5278951339
12 . นาย อภิวัฒน์ ปัญญามี คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5378632239
13 . นาย สุรจิตร ประพฤติดี คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา 5478329239
14 . นาย กิจติศักดิ์ ร าไพรุจิพงศ์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5370204921
15 . นาย เกริกฐากูร พันธ์พัฒนกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5370208421
16 . นาย ประพจน์ ดวงปทุม คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5371428321
17 . นาย ณัฐพล รัตนเจียมรังษี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5470197221
18 . นาย สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5470430421
19 . นาย ประหยัด ศุภจิตรา คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 5486805935
20 . นาย ค าวงศ์ วรรณเสริม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5473381925
21 . นาย ศาสดา อินทะวง คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5473385425
22 . นาย สายฝน พันมะนี คณะ สหเวชศาสตร์ 5476662837

ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิคศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย

ปีการศึกษา 2554
..........................................................................
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23 . นาย สาริด คะนิท คณะ อักษรศาสตร์ 5480352822
24 . นาย ค าล่า นันทวงศ์ 5487510920

ทัง้น้ีให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังน้ี

1.

2.

3.

4.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ยืนยันการเขา้พัก 
1.1 นิสิตที่ต้องการยืนยันการเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาฯ ใหนิ้สิตด าเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ 

การมอบตัว  ใหนิ้สิต รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสาร และวิธีการช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
บันทึกลายน้ิวมือและเข้าพักในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00  - 11.00 น. ณ ส านักงาน

    1.1.1  แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชดุสุภาพ ผูกเนคไทด์ พ้ืนหลังของรูปถ่ายเป็น
              สีขาวสีฟ้าหรือสีน้ าเงิน หากนิสิตไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่แจ้งใหติ้ดต่อส านักงาน

       ประกาศ         ณ       วันที่                กันยายน   พ.ศ. 2554

ทั้งน้ี หากนิสิตผู้ใดไมด่ าเนินการในข้อใดข้อหน่ึง จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าพักในหอพักนิสิต

  บัณฑิตวิทยาลัย

หอพักนิสิต  แต่งกายด้วยชดุสุภาพ

www.rcuchula.com ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 08.00  - 23.59 น.โดยใหนิ้สิตใช ้

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก วันเวลา สถานที ่จะประกาศให้ทราบต่อไป

การช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันพุธที ่26 ตุลาคม 2554 ถึงวันศกุรท์ี ่4 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมหอพักจะประกาศใหท้ราบต่อไป

User name และ Password ที่ใชใ้นวันกรอกใบสมัครด าเนินการดังน้ี 

              หอพักนิสิตเบอร์โทร ติดต่อ  02-2183642 - 3 , 02-2183649


