
1 . นาย นพคุณ มีมานะ คณะ ครุศาสตร์ 5343670227
2 . นาย กามเทพ ธีรเลิศรัตน์ คณะ ครุศาสตร์ 5344402627
3 . นาย พงศกร โอบออ้ม คณะ ครุศาสตร์ 5443624527
4 . นาย ทินภทัร แพนลา คณะ ครุศาสตร์ 5444109927
5 . นาย ธนพรรธ อนุเวช คณะ ครุศาสตร์ 5444112727
6 . นาย อวรุิทธ์ ผาผยุ คณะ ครุศาสตร์ 5444152827
7 . นาย ชยวฏั ศิริพนัธศกัดิ. คณะ ครุศาสตร์ 5543543427
8 . นาย พงศพ์ล กรดเตม็ คณะ ครุศาสตร์ 5543641227
9 . นาย สิทธิชยั สิงหะเสนา คณะ ครุศาสตร์ 5543729927

10 . นาย พนัยศ มุทาไร คณะ ครุศาสตร์ 5544129527
11 . นาย กฤษฎา โอทาตะ คณะ ครุศาสตร์ 5644102627
12 . นาย เขษมศกัดิ. บุญเปลี8ยน คณะ ครุศาสตร์ 5644106127
13 . นาย จกัพนั ไพรสุวรรณ คณะ ครุศาสตร์ 5644107827
14 . นาย อนนัต์ ศุภพตัธรรม คณะ ครุศาสตร์ 5644144027
15 . นาย ชยัณรงค์ ไกรสินธ์ุ คณะ ทนัตแพทยศาสตร์ 5636014832
16 . นาย ภูมิ เกิดแสง คณะ นิติศาสตร์ 5546176334
17 . นาย นนัทวฒัน์ วบิูลยพ์านิช คณะ นิเทศศาสตร์ 5645066928
18 . นาย พงศภคั สิงคารวนิช คณะ รัฐศาสตร์ 5541234124
19 . นาย ณฐัภทัร รัศมีสวา่ง คณะ วทิยาศาสตร์ 5432921023
20 . นาย ทวี ศกัดินาเกียรติกุล คณะ วทิยาศาสตร์ 5433369923
21 . นาย พบชยั พานปรุ คณะ วทิยาศาสตร์ 5533118823
22 . นาย กานตก์วนิ ศรหิรัญ คณะ วทิยาศาสตร์ 5533653123

เรื�อง  รายชื�อนิสิตระดบัปริญญาตรีที�ผา่นการคดัเลือกเขา้พกัในหอพกันิสิตชาย 

ประกาศ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

           ดว้ยบดันี)  คณะกรรมการบริหารหอพกันิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดพ้ิจารณาคดัเลือกนิสิตใหม่หอพกั

ระดบัปริญญาตรีที�ประสงคจ์ะเขา้พกัในหอพกันิสิตชาย ประจาํปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแลว้  จึงประกาศใหนิ้สิต

ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2556
..........................................................................

ที�มีรายชื�อดงัต่อไปนี)   ไดรั้บสิทธิ5 เขา้พกัในหอพกันิสิตชาย



23 . นาย ธนกฤต เตชะรบ คณะ วทิยาศาสตร์ 5632613023
24 . นาย ชวพล จนัทาพนู คณะ วทิยาศาสตร์ 5633360323
25 . นาย ฐานวฒัน์ จนัทร์นวล คณะ วทิยาศาสตร์ 5633364923
26 . นาย ศุภวรรต ทิพยรัตน์ คณะ วทิยาศาสตร์ 5633603923
27 . นาย ณฐัพงศ์ สารบุตร คณะ วทิยาศาสตร์การกีฬา 5337729839
28 . นาย อภิชาติ อินธิปีก คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5230596221
29 . นาย ธนภทัร ช่อไชยกุล คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5330192421
30 . นาย ธนพล ผาติพงศ์ คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5430233621
31 . นาย สหวชัร์ วอ่งไวพิจารณ์ คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5530582721
32 . นาย เจษฎา ตั?งมงคลสุข คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5531014821
33 . นาย เกียรติศกัดิ. บุญประเสริฐ คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5630055421
34 . นาย ขวญัชยั ฟุ้งมงคลเสถียร คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5630057721
35 . นาย ชนินทร์ ศิลธรรม คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5630108021
36 . นาย ปฐวี ปราการกมานนัท์ คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 5630349021
37 . นาย อภิวฒัน์ ป้องกนั คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 5446585235
38 . นาย คณากร มุลตรีบุตร คณะ สหเวชศาสตร์ 5437018337
39 . นาย ยศวรรษ คาํพา คณะ สหเวชศาสตร์ 5437266637
40 . นาย มณเฑียร อํ8าพึ8งอาตม์ คณะ สหเวชศาสตร์ 5437321437
41 . นาย ปฏิภาณ ปานดาํ คณะ สหเวชศาสตร์ 5537242637
42 . นาย เทพธรณินทร์ ปิ8 นสุวรรณ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5235546831
43 . นาย ศรัณย์ บวัสกุล คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5235614831
44 . นาย ณฐัชนน ดาํเนียม คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5635531731
45 . นาย อนสั จอหวงั คณะ อกัษรศาสตร์ 5440240622
46 . นาย อรรถชยั พงษสุ์วรรณ คณะ อกัษรศาสตร์ 5440521022
47 . นาย ปวณี นาเลี?ยง คณะ อกัษรศาสตร์ 5640114422
48 . นาย ชวศิ จาํปาจี สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347008640
49 . นาย ชานนท์ กาวนิ สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347009240
50 . นาย ไชยวฒัน์ สมสอางค์ สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347010840
51 . นาย ธาวนิ ขานเพราะ สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347016640
52 . นาย พทัธดนย์ มิสละ สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347024640
53 . นาย รัฐศกัดิ. ซื8อสัตย์ สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347028140
54 . นาย วชัรินทร์ ยา่งพยคัฆม์งคล สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347030340
55 . นาย สุทิน กองคาํ สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347036140
56 . นาย อดุลย์ ซาวโนไชย สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5347039040



57 . นาย ปีนี ตง สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5647019840
58 . นาย เภียรุมย์ เปญ สาํนกั งานฯวจิยัทรัพยากรการเกษตร 5647024940

1 .

2 .

3 .

4 .

                  ประกาศ   ณ   วนัที�           กนัยายน   พ.ศ.  2556

รายงานตัวผ่านเวบ็ไซต์ www.rcuchula.com ในวนัองัคารที! 17 กนัยายน 2556 ตั(งแต่ เวลา 08.00 น.

  ทั(งนี(ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี(

ถึง เวลา 23.59 น.  พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายแต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ

นิสิตต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพกั วนั เวลา และสถานที� จะแจง้ใหท้ราบต่อไป

รายละเอียด ขั)นตอนการชาํระค่าธรรมเนียมหอพกั ประจาํภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จะประกาศ

ใหท้ราบต่อไป

    ปฏิบติัการ แทนอธิการบดี

(รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

มอบตัว  รับทราบหอ้งพกั  รับบตัร  รับกุญแจ และเขา้พกั  ในวนัศุกร์ที!  25 ตุลาคม 2556 ระหว่าง

เวลา 9.00 -11.00 น. ณ สาํนกังานหอพกันิสิต ชั)น 2 ตึกพุดซอ้น

การชําระค่าธรรมเนียมหอพกั ระหว่างวนัจันทร์ที! 28 ตุลาคม 2556  ถึง วนัศุกร์ที! 8 พฤศจิกายน 2556

    ทั(งนี( หากนิสิตผู้ใดไม่ดําเนินการในข้อใดข้อหนึ!ง จะถูกตัดสิทธิIการเข้าพกัในหอพกันิสิต


