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1 .นาย จักรกฤษณ ฉายสีศิริ คณะ ครุศาสตร 5143529327
2 .นาย สุทธิชาติ เปรมกมล คณะ ครุศาสตร 5143747827
3 .นาย กิตติคม วงศสถาพรพัฒน คณะ ครุศาสตร 5243761627

ไ 

ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เร่ือง  รายชื่อนิสิตใหมระดับปริญญาตรีที่ผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตชาย 

ปการศึกษา  2553
..........................................................................

                  ดวยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหมหอพัก

ระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตชาย ปการศึกษา  2553  เรียบรอยแลว จึงประกาศใหนิสิต ที่มี

รายชื่อดังตอไปนี้  ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักนิสิตชาย

4 .นาย สันติ วงคไชยา คณะ ครุศาสตร 5244527327
5 .นาย ศราวุฒิ อังศุวัฒกกุล คณะ ทันตแพทยศาสตร 4836077232
6 .นาย ฉัตรดนัย ไชยโกษฐ คณะ นิติศาสตร 5246041034
7 .นาย จิโรจ อัครจรัสโรจน คณะ นิเทศศาสตร 5045019928
8 .นาย วิรัชชัย พงษเกาะ คณะ นิเทศศาสตร 5045257928
9 .นาย กิตติกร โพธิ์ทอง คณะ นิเทศศาสตร 5245009828

10 .นาย อดิศักดิ์ อําพรรรัตน คณะ พาณิชยศาสตรและการ 5242439426
11 .นาย เมธัส เฮวสุวรรณ คณะ เภสัชศาสตร 5136640133
12 .นาย มณเฑียร เชิดชน คณะ รัฐศาสตร 5241039924
13 .นาย ณัฐพล บัณฑิตเสน คณะ วิทยาศาสตร 5033463823
14 .นาย มนตชัย คูเอกชัย คณะ วิทยาศาสตร 5033580523
15 .นาย สุธิโรจน มีสวัสดิ์ คณะ วิทยาศาสตร 5132180023
16 .นาย อนุวัฒน กองกอ คณะ วิทยาศาสตร 5132559323
17 .นาย อดิศร แซลี้ คณะ วิทยาศาสตร 5133303123
18 .นาย คณิน มาตังคพงศ คณะ วิทยาศาสตร 5232705723
19 .นาย ชัชนากรณ ภีระคํา คณะ วิทยาศาสตร 5232916823
20 .นาย ประพันธ จ่ันประดับ คณะ วิทยาศาสตร 5233108223
21 .นาย กิตติ แจมพลาย คณะ วิทยาศาสตร 5233254123
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22 .นาย พุฒิพัฒน ลภัสอธิวัฒน คณะ วิทยาศาสตร 5233384023
23 .นาย วรพจน พรอมมูล คณะ วิศวกรรมศาสตร 4830439721
24 .นาย ณัฐพล เจริญชัย คณะ วิศวกรรมศาสตร 5030145721
25 .นาย พงศเกียรติ สายไทย คณะ วิศวกรรมศาสตร 5031826621
26 .นาย กัมปนาท เขมดํารง คณะ วิศวกรรมศาสตร 5131001221
27 .นาย เกริกเกียรติ พุกพูน คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230050921
28 .นาย ชานน จันทวงค คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230130421
29 .นาย สุวัฒน ตันศิริยากุล คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230577321
30 .นาย เหมรินทร หาญเวช คณะ วิศวกรรมศาสตร 5230834621
31 .นาย อภิญญาวุฒิ วิโรจนเวชภัณฑ คณะ ศิลปกรรมศาสตร 5046785035

32 .นาย กฤติพงษ ทองเนื้อดี คณะ ศิลปกรรมศาสตร 5246551735
33 .นาย จักรินทร นิลศิลา คณะ เศรษฐศาสตร 5145514229
34 .นาย อรรถพล แซเฮง คณะ เศรษฐศาสตร 5245697529
35 .นาย วิษณุ หอมนาน คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5034072225
36 .นาย ทรงวิทย แจงจิตร คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 5134022025

 37 .นาย ณัฐพจน พระฉาย คณะ สหเวชศาสตร 5237018137
38 .นาย เอกภาพ พัทยาวรรณ คณะ สหเวชศาสตร 5237277337
39 .นาย วรวัฒน หาญทองกูล คณะ สัตวแพทยศาสตร 5035605031
40 .นาย นิติกร สถิรพันธุ คณะ สัตวแพทยศาสตร 5235559031
41 .นาย จักรพงษ งามหมู สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5037717039
42 .นาย จาตุรนต อนขวัญเมือง สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5137715839
43 .นาย นภัส สังขทอง สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5237762339
44 .นาย ปฏิพัทธ โพธิสาร สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5237767539
45 .นาย รังสิมันตุ ธีระวัฒนานนท สํานักวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 5237801139
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2 .

3 .

มอบตัว รับทราบหองพัก รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชําระเงินคาหอพักและเขาพัก ในวันศุกรท่ี

4 มิถุนายน 2553  ในเวลา 9.00 -12.00  น. ณ สํานักงานหอพักนิสิต ชั้น 2 ตึกพุดซอน

ชําระคาธรรมเนียมหอพัก ระหวางวันจันทรท่ี 7 มิถุนายน 2553 ถึงวันศุกรท่ี 18 มิถุนายน 2553

รายงานตัว รับเอกสารประจําตัว บันทึกลายนิ้วมือ ในวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2553 ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 18

กุมภาพันธ 2553 เวลา 8.00 - 16.00 น.  ณ สํานักงานหอพักนิสิต ชั้น 2 ตึกพุดซอน และ แตงกายดวยชุด

  ท้ังนี้ใหนิสิตดังกลาวปฏิบัติดังนี้

นิสิตเพื่อถายรูปทําบัตรหอพักหรือสงไฟลรูปถายชุดนิสิต

รายละเอียดขั้นตอนการชําระคาธรรมเนียมหอพักจะประกาศใหทราบตอไป
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    ประกาศ       ณ     วันที่               กุมภาพันธ   พ.ศ.  2553

    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

(รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

    ท้ังนี้ หากนิสิตผูใดไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนิสิต

นิสิตตองเขารับการปฐมนิเทศนิสิตใหมหอพัก ในวันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 น. สถานที่

จะแจงใหทราบตอไป


