
1 . นาย ปัญญา วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5636748833

2 . นาย สหรัฐ รุ่งรัตน์ คณะ เภสัชศาสตร์ 5736572733

3 . นาย อภิสิทธิ์ สิทธิธรรมากุล คณะ เภสัชศาสตร์ 5436798033

4 . นาย ณัฐวุฒิ ห้วยใหญ่ คณะ แพทยศาสตร์ 5635085130

5 . นาย ภูมิภัทร สุรัติเมธาพันธุ์ คณะ แพทยศาสตร์ 5635207430

6 . นาย ธนารักษ์ รักษาสุรสาร คณะ รัฐศาสตร์ 5741025524

7 . นาย รักษิต ศักดากรกุล คณะ วิทยาศาสตร์ 5633593223

8 . นาย วิกรม จันทปัชโชติ คณะ วิทยาศาสตร์ 5732169823

9 . นาย อธิบญาณ ภาคย์สุภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ 5532983023

10 . นาย อภิรมย์ ซัตโลคัลล์ คณะ วิทยาศาสตร์ 5633721223

11 . นาย กิตติพัฒน์ แสงแก่นเพ็ชร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5430052321

12 . นาย คัมภีรภาพ เกิดศรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5630062821

13 . นาย ธนพล พิมพ์ผิว คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5730235121

14 . นาย ธัญพิสิษฐ์ ฉัตรกวีกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5730260821

15 . นาย ธัญวรรธน์ แก้วสุข คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5630276821

16 . นาย ปณิธิศร์ รัตนวิจิตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5730324321

17 . นาย พิชัยยุทธ ศิริพรมพิศาล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5630432321

18 . นาย ศรัณยู เชิญขวัญศรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5730576121

19 . นาย เฉลิมพัฒน์ อรรถสกุลชัย คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734008825

20 . นาย เลิศรบ หนหาญรบ คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 5635580431

21 . นาย ณัฏฐชัย แผ้วพิมพา สํานักวิชา ทรัพยากรการเกษตร 5647010040

จึงประกาศให้นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น

ประกาศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง  รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1

ปีการศึกษา 2557

..........................................................................
ด้วย คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่หอพัก

ระดับปริญญาตรีท่ีประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว
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นิสิตต้องมอบตัวเข้าพักในหอพัก ในวันศุกร์ท่ี 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

     ท้ังนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดําเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

                  ประกาศ   ณ   วันท่ี         กรกฎาคม   พ.ศ.  2557

ทางระบบการเลือกห้อง ให้ติดต่อได้ท่ีสํานักงานหอพักหรือทางโทรศัพท์ 02-2183643 ในวันเสาร์ท่ี 26

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง)

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

ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานหอพักนิสิต

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

โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ท่ีใช้ในวันกรอกใบสมัครดําเนินการ login เข้าไปยืนยันสิทธิ์

แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พ้ืนหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ําเงิน ไฟล์ชนิด .jpg

กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 - 17.00 น.

ท้ังนี้ ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้

ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น โดยให้นําหลักฐานการชําระค่าประกันความเสียหายแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก มาแสดงเพ่ือรับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข้าพัก หากนิสิตไม่มามอบตัว

ในวันเวลาดังกล่าวทางหอพักถือว่านิสิตสละสิทธิ์การเข้าพัก

มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีแจ้งให้ติดต่อสํานักงานหอพักนิสิต หมายเลข

โทรศัพท์ 02-2183643
การเลือกห้องพัก ให้นิสิตเลือกห้องพัก ในวันศุกร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 23.59 น.

โดยเลือกห้องทางเว็บไซต์ของสํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com หากมีเหตุขัดข้อง

    รองอธิการบดี

    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

นิสิตต้องเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันอาทิตย์ท่ี 17 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 - 17.00 น.


