
1 . นาย ทวีชัย แซแต� คณะ ครุศาสตร� 5443570227

2 . นาย อภิวัฒน� จันทนา คณะ ครุศาสตร� 5543747127

3 . นาย พัชรพล ศรีประไหม คณะ ครุศาสตร� 5544416627

4 . นาย ประสบชัย แก�วรุงเรือง คณะ ครุศาสตร� 5644121527

5 . นาย สุกฤษฏิ์ สิงห�พริ้ง คณะ ครุศาสตร� 5644140427

6 . นาย ชนม�ชนก มุททารัตน� คณะ พาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5642735526

7 . นาย ชิษณุพงศ� รัตนสินทวีกุล คณะ เภสัชศาสตร� 5536517033

8 . นาย วรวิช วรผล คณะ เภสัชศาสตร� 5636766033

9 . นาย จีรวัฒน� บานแย�ม คณะ วิทยาศาสตร� 5333460123

10 . นาย โชติวุฒิ ต้ังชิงชัย คณะ วิทยาศาสตร� 5433458023

11 . นาย ยุทธพงษ� พัฒนแพร คณะ วิทยาศาสตร� 5433696023

12 . นาย ศุภฤกษ� กลิ่นชาวนา คณะ วิทยาศาสตร� 5532825623

13 . นาย วิษณุ มะลิแย�ม คณะ วิทยาศาสตร� 5533303523

14 . นาย ณัชพัฒน� สายกระสุน คณะ วิทยาศาสตร� 5632805123

15 . นาย กิตติทัต วิสิทธิโกสน คณะ วิทยาศาสตร�การกีฬา 5437733339

16 . นาย รัฐเขต แก�วสระแสน คณะ วิทยาศาสตร�การกีฬา 5437785039

17 . นาย วสิน จันทประสพสุข คณะ วิทยาศาสตร�การกีฬา 5437796939

18 . นาย สุปรีชา มุงดี คณะ วิทยาศาสตร�การกีฬา 5437824839

19 . นาย ป?ยวัฒน� มีจันทร� คณะ วิศวกรรมศาสตร� 5630382621

20 . นาย เมธาสิทธิ์ จันทร�พิทักษ� คณะ วิศวกรรมศาสตร� 5630502621

21 . นาย รชต จันคะณะสุข คณะ วิศวกรรมศาสตร� 5630505521

22 . นาย วงศธร เฉลิมโสภณ คณะ วิศวกรรมศาสตร� 5630519321

23 . นาย วีรนนท� มากันต� คณะ วิศวกรรมศาสตร� 5630561621

  ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตหอพักระดับ

ปริญญาตรีท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิตชาย ประจําปDการศึกษา 2557 เรียบร�อยแล�ว  จึงประกาศให�นิสิตท่ีมีราย

เรื่อง  รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเข�าพักในหอพักนิสิตชาย

ปDการศึกษา  2557

ชื่อดังตอไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในหอพักนิสิตชาย

..........................................................................

ประกาศ  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย



24 . นาย อารยชาติ อารยะศิริ คณะ ศิลปกรรมศาสตร� 5546788435

25 . นาย ธฤต แซตั้น คณะ ศิลปกรรมศาสตร� 5646564235

26 . นาย ชาญชัย ใจจ�อง คณะ เศรษฐศาสตร� 5445528329

27 . นาย วีระพัฒน� สุนทรวัฒนศิริ คณะ เศรษฐศาสตร� 5645652629

28 . นาย ชัชนันท� ลิ้มรส คณะ สหเวชศาสตร� 5537217037

1 .

แต�งกายด	วยชุดนิสิตจุฬาฯ  ตั้งแต� เวลา 08.00 น. ของวันพุธท่ี 9 กรกฎาคม 2557  ถึง

http://www.rcuchula.com

2 .

กําหนด

3 .

4 .

ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

                  ประกาศ   ณ   วันท่ี    30    มิถุนายน   พ.ศ.  2557

                         ธนิต  ธงทอง

    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

(รองศาสตราจารย� ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

มอบตัวเข	าพักในหอพักนิสิต  รับทราบห�องพัก รับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือ และเข�าพัก

ในวันเสาร?ท่ี 9 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ บริเวณท่ีสํานักงานหอพักนิสิต

 2557 รายละเอียดและข้ันตอนการชําระค�าธรรมเนียมหอพัก จะประกาศให	ทราบต�อไป

ชําระค�าธรรมเนียมหอพัก ระหว�างวันพุธท่ี 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันอังคารท่ี 26 สิงหาคม

เวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต?ของสํานักงานหอพักนิสิต

รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข	าพัก โดยกรอกเลขประจําตัวนิสิต พร	อมแนบไฟล?รูปถ�าย

ท้ังนี้ ให	นิสิตดังกล�าวปฏิบัติดังนี้

     ท้ังนี้ หากนิสิตผู	ใดไม�ดําเนินการในข	อใดข	อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข	าพักในหอพักนิสิต

ปฐมนิเทศนิสิตใหม�หอพัก ในวันเสาร?ท่ี 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.


