
1 .นางสาว วิมลสิริ อินสูงเนิน คณะ ครุศาสตร์

2 .นางสาว พลอยพรรณ ศุภราชโยธิน คณะ นิเทศศาสตร์

3 .นางสาว วิชุดา บุพศิริ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

4 .นางสาว ญาณิศา พิชิตพร คณะ เภสัชศาสตร์

5 .นางสาว ภัคค์วดี สุวรรณาทิพย์ คณะ เภสัชศาสตร์

6 .นางสาว วรันธร ปุยนุเคราะห์ คณะ เภสัชศาสตร์

7 .นางสาว สุปรียา มาสระคู คณะ เภสัชศาสตร์

8 .นางสาว ณัฐริกา บัวเพชร คณะ วิทยาศาสตร์

9 .นางสาว รัตนภรณ์ ไชยนุ คณะ วิทยาศาสตร์

10 .นางสาว ลรัณทร ศันสนียวรรธน์ คณะ วิทยาศาสตร์

11 .นางสาว วิสุมิตรา ชนะสกุลนิยม คณะ วิทยาศาสตร์

12 .นางสาว ศิรประภา บุญรัตน์ คณะ วิทยาศาสตร์

13 .นางสาว สิริกานต์ จันทร์ประอบ คณะ วิทยาศาสตร์

14 .นางสาว อรวีร์ จําปาแดง คณะ วิทยาศาสตร์

15 .นางสาว มุทิตา สมโชค คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 .นางสาว โจแอน เมลานี ฟลัด คณะ วิศวกรรมศาสตร์

17 .นางสาว ปาลิตา สุวรรณอาภา คณะ วิศวกรรมศาสตร์

18 .นางสาว พิชชา พุกกะเวส คณะ วิศวกรรมศาสตร์

19 .นางสาว ณัฏฐา วรรณศิริพิพัฒน์ คณะ สหเวชศาสตร์

20 .นางสาว นงนภัส เสริมศรี คณะ สหเวชศาสตร์

21 .นางสาว ภาวินี ปัญจบุศย์ คณะ สหเวชศาสตร์

22 .นางสาว สรัลนุช นันท์ชัยพฤกษ์ คณะ สหเวชศาสตร์

ได้ยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเข้าพักนิสิตท่ีได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าไปพัก

ไปพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น

ประกาศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง  รายชื่อนิสิตท่ีได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าไปพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น

ปีการศึกษา 2557

..........................................................................
ตามท่ี คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก

ระดับปริญญาตรีท่ีประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น ประจําปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีนิสิตหญิง

ในหอพักนิสิต 17 ชั้น จึงประกาศให้นิสิตท่ีมีรายชื่อนิสิตท่ีได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังเก่า



23 .นางสาว ชนิตา ศิรกุลวัฒน์ คณะ สัตวแพทยศาสตร์

24 .นางสาว ชนิภรณ์ ศรีศักด์ิ คณะ สัตวแพทยศาสตร์

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักให้ดําเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานหอพัก

โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ท่ีใช้ในวันกรอกใบสมัครดําเนินการดังนี้
1.1   login เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเป็นเลขประจําตัวนิสิต

1.2 แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พ้ืนหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ําเงิน ไฟล์ชนิด .jpg

มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีแจ้งให้ติดต่อสํานักงานหอพักนิสิต หมายเลข

โทรศัพท์ 02-2183643

http://www.rcuchula.com. ในวันพุธท่ี 23 กรกฎาคม 2557  ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 23.59 น.

    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

นิสิตต้องเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันอาทิตย์ท่ี 17 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 - 17.00 น.

ท้ังนี้ ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้

ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น โดยให้นําหลักฐานการชําระค่าประกันความเสียหายแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก มาแสดงเพ่ือรับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข้าพัก หากนิสิตไม่มามอบตัว

ในวันเวลาดังกล่าวทางหอพักถือว่านิสิตสละสิทธิ์การเข้าพัก

การเลือกห้องพัก ให้นิสิตเลือกห้องพัก ในวันศุกร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 23.59 น.

โดยเลือกห้องทางเว็บไซต์ของสํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com หากมีเหตุขัดข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง)

    รองอธิการบดี

นิสิตต้องชําระค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จํานวน 5,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพักของ

เดือนสิงหาคมจํานวน 3,500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท ในวันพุธท่ี 30 กรกฎาคม 2557

ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 31กรกฏาคม 2557 โดยให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชําระหนี้จากเว็บไซต์สํานักงานหอพักนิสิต

http://www.rcuchula.com แล้วนําไปชําระที่จุดให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา

นิสิตต้องมอบตัวเข้าพักในหอพัก ในวันศุกร์ท่ี 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

     ท้ังนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดําเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

                  ประกาศ   ณ   วันท่ี         กรกฎาคม   พ.ศ.  2557

ทางระบบการเลือกห้อง ให้ติดต่อได้ท่ีสํานักงานหอพักหรือทางโทรศัพท์ 02-2183643 ในวันเสาร์ท่ี 26

กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 - 17.00 น.


