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                 ดวยบัดนี้  คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหมหอพัก

1 . นาย กิตติ โสภาที คณะ ครุศาสตร 4843704127
2 . นาย พงศพัชร โชติธรรม คณะ ครุศาสตร 5043570927
3 . นาย อธิวัฒน สิมบุตร คณะ ครุศาสตร 5143763827
4 . นาย ณัฐนนท ฉายะ คณะ ทันตแพทยศาสตร 5236042032
5 . นาย นําโชค พรมโสภา คณะ ทันตแพทยศาสตร 5036055032
6 . นาย ฉัตรดนัย ไชยโกษฐ คณะ นิติศาสตร 5246041034
7 . นาย ธิติวัฒน ปราถนาดี คณะ นิเทศศาสตร 5245055628
8 . นาย ชาญ ชาวนา คณะ รัฐศาสตร 5041012724
9 . นาย ณนาน สงวนพงษ คณะ รัฐศาสตร 5041406324

10 . นาย อนุชิต บุตดี คณะ รัฐศาสตร 5141650124
11 . นาย คงวัฒน อรรคนิมาตย คณะ วิทยาศาสตร 5233454323
12 . นาย ตรงไท ตั้งใจ คณะ วิทยาศาสตร 5233266723
13 . นาย ปยะฉัตร สุขวิชัย คณะ วิทยาศาสตร 5033573123
14 . นาย พงศภัค ยิ้มงาม คณะ วิทยาศาสตร 5233682023
15 . นาย วรชัย ทับศรี คณะ วิทยาศาสตร 5132152523
16 . นาย อนุสรณ วิเศษศุภการ คณะ วิทยาศาสตร 5233711623
17 . นาย ออมทรัพย ดวงศรี คณะ วิทยาศาสตร 5133411223
18 . นาย ฮาวารีย มะเตฮะ คณะ วิทยาศาสตร 5139491423
19 . นาย กฤษฎา พิพิทธภัณฑ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230017221
20 . นาย จรัญ บุญเงิน คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230067621
21 . นาย ณัฐวุฒิ ยิ้มเจย คณะ วิศวกรรมศาสตร 5130188821
22 . นาย ปตินันท ปญญะโส คณะ วิศวกรรมศาสตร 5130312221
23 . นาย ยุรนันท ลิมปนันทวดี คณะ วิศวกรรมศาสตร 4930403121
24 . นาย วชิรา สุขสวัสดิ์ คณะ วิศวกรรมศาสตร 5031836921

ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง  รายช่ือนิสิตใหมระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตชาย ภาคการศึกษาปลาย

ปการศึกษา  2552
..........................................................................

ระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตชาย ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  2552 เรียบรอยแลว จึงประกาศ 
ใหนิสิตท่ีมีรายช่ือดังตอไปนี้ ไดรับสิทธ์ิเขาพักในหอพักนิสิตชาย
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25 . นาย วรภัทร พงษพิทักษกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230453121
26 . นาย สนธยา ศรีทร คณะ วิศวกรรมศาสตร 5031846121
27 . นาย อานันท สุตาพันธ คณะ วิศวกรรมศาสตร 4930618821
28 . นาย สุทธิเกียรติ ทิพยนวจินดา คณะ เศรษฐศาสตร 5245682029
29 . นาย ชาติ งามวิทยานนท คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 4834607525
30 . นาย ภาณุพงศ อัจฉริยศักดิ์ชัย คณะ สัตวแพทยศาสตร 5135587431
31 . นาย ระฟา บุญประกอบ คณะ สัตวแพทยศาสตร 5235596131
32 . นาย ปฐวี อินทรอภัยพงษ คณะ อักษรศาสตร 5140109922
33 . นาย พรพรหม เพ็ญรัตน คณะ อักษรศาสตร 5240185622
34 . นาย กรณ ยงกิจเจริญลาภ สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5137703239
35 . นาย เมธาวี ขําแจง สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5137785739
36 . นาย รังสิมันตุ ธีระวัฒนานนท สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5237801139
37 . นาย อนุชิต ศรีนวล สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5137823939

   ทั้งนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี้
1 .

2 .

3 .

4 .

     ทั้งนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต

    รองอธิการบดี
    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รายงานตัวเพ่ือยืนยันการเขาพัก รับเอกสารประจําตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถายรูปชุดนิสิต ในวันจันทรท่ี 21
กันยายน ถึง วันอังคารท่ี 22 กันยายน 2552 เวลา 8.00 -17.00 น. ณ สํานักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซอน ช้ัน 2

(รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ธงทอง)

มอบตัว   รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพ่ือชําระเงินคาหอพัก  และเขาพัก  ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม

       ประกาศ         ณ       วันท่ี               กันยายน   พ.ศ. 2552

การชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก  ใหนิสิตนําแบบฟอรมการชําระเงินคาหอพักท่ีไดรับในวันมอบตัว

รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กําหนดการชําระเงินคาหอพักนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552
ปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก  ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม 2552   ท่ีโถงช้ันลางตึกพุดซอน

 2552 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สํานักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซอน ช้ัน 2

ระหวางวันจันทรท่ี 26  ตุลาคม 2552 ถึง วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 ระหวางเวลา 8.30 - 15.00 น. 

เวลา  17.00  น.  เปนตนไป 

ธนิต  ธงทอง

พรอมท้ังกรอกขอมูลใหครบถวนไปชําระคาธรรมเนียมหอพัก ท่ีสวนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ช้ัน 3 


