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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีท่ีผ$านการคัดเลือกเข'าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

ประจําภาคปลาย ป1การศึกษา 2557 
--------------------------------------- 

 ด'วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได'พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
หอพักระดับปริญญาตรีท่ีประสงค�จะเข'าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) ประจําภาคปลาย ป1การศึกษา 
2557 เรียบร'อยแล'ว จึงประกาศให'นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได'รับสิทธิ์เข'าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นายภูวนัตถ� ช$วยความดี คณะครุศาสตร� 5443651427 

2. นายณัฐภัทร สําเร็จ คณะครุศาสตร� 5543570327 

3. นายบุญธนา จําพรต คณะครุศาสตร� 5544410827 

4. นายพิสิษฐ บรรจง คณะครุศาสตร� 5643630427 

5. นายชานนท� พูลสุขเสริม คณะครุศาสตร� 5743539127 

6. นายพิชEุตม� จุลศักด์ิศรี คณะจิตวิทยา 5537438338 

7. นายจิรพัฒน� เกตุหิรัญ คณะจิตวิทยา 5637417238 

8. นายสุทธิพจน� เอกเกิด คณะทันตแพทยศาสตร� 5636119032 

9. นายอิทธิพล ชาญชินนํา คณะทันตแพทยศาสตร� 5636136732 

10. นายพสิษฐ� ต้ังตรงคิด คณะทันตแพทยศาสตร� 5736076832 

11. นายศิฑา กาญจนอลงกรณ� คณะทันตแพทยศาสตร� 5736119132 

12. นายชลกร ปHญญะสังข� คณะนิติศาสตร� 5646032734 

13. นายณพวีร� ไหลพานิช คณะนิติศาสตร� 5646048834 

14. นายณัฐดนัย สมประสงค� คณะนิติศาสตร� 5646055134 

15. นายธนพล โอชาญสิริ คณะนิติศาสตร� 5646078634 

16. นายพัสกร ฮารา คณะนิติศาสตร� 5646132834 

17. นายณรงค�ชัย ต้ังตรีจักร คณะนิติศาสตร� 5746067834 

18. นายพลาวัสถ� โกสลานนท� คณะนิติศาสตร� 5746165634 

19. นายภูภัฎ ลิ้มศรีตระกูล คณะนิติศาสตร� 5746197734 

20. นายวงศวัชร วัชรบุตร คณะนิติศาสตร� 5746212434 

21. นายพีรพล กล'าจริง คณะนิเทศศาสตร� 5645095028 

22. นายณภัทร แสงวัฒน� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542026126 

23. นายกิตติธัช เถาทอง คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5742321426 
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24. นายศุภวิชญ� ศรีสวัสด์ิ คณะแพทยศาสตร� 5735257930 

25. นายชิษณุพงศ� รัตนสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร� 5536517033 

26. นายนนทภพ เจริญขวัญ คณะรัฐศาสตร� 5441026924 

27. นายธีรเจต ไชยบุบผา คณะรัฐศาสตร� 5541025324 

28. นายอาทร ลิมมหาชัย คณะรัฐศาสตร� 5741268724 

29. นายบุรินทร� ดําเนิน คณะวิทยาศาสตร� 5432086023 

30. นายกรกฎ ปริวัฒนศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 5433552323 

31. นายอาทิตย� มีสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 5433595323 

32. นายวีรภัทร ฮุนตระกูล คณะวิทยาศาสตร� 5532967023 

33. นายจักรกราชัย บัวจันทร� คณะวิทยาศาสตร� 5632022023 

34. นายศรัณย� ปLานแก'ว คณะวิทยาศาสตร� 5632183423 

35. นายอัครเดช กลิ่นสังข� คณะวิทยาศาสตร� 5632216523 

36. นายธนพงศ� วาณิชย�นที คณะวิทยาศาสตร� 5632712423 

37. นายนรินทร� ใจสนิท คณะวิทยาศาสตร� 5632721023 

38. นายปฏิพัทธ� ลาพิมล คณะวิทยาศาสตร� 5632724023 

39. นายหม่ืนโชค เห็นวงศ�ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร� 5632747423 

40. นายกฤตภาส สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร� 5632951023 

41. นายธารินทร� นลละ คณะวิทยาศาสตร� 5633377023 

42. นายเชาว�วรรธน� สิงห�ทอง คณะวิทยาศาสตร� 5732716023 

43. นายฐานันตร� สูนย�สาทร คณะวิทยาศาสตร� 5732717723 

44. นายภูริณัฐ ธิโป คณะวิทยาศาสตร� 5732745223 

45. นายบริพนธ� ภู$ลา คณะวิทยาศาสตร� 5733120123 

46. นายธาดา จารุลักษณ� คณะวิทยาศาสตร� 5733566423 

47. นายณัฐภัทร คูวุฒยากร คณะวิศวกรรมศาสตร� 5430183921 

48. นายพิศุทธิ์ สุภจิรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 5430421221 

49. นายพุทธิ ออรุ$งโรจน�กุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 5431270021 

50. นายกวิน ทัสทะเสน คณะวิศวกรรมศาสตร� 5530011721 

51. นายเชษฐกร สิกขโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร� 5530119921 

52. นายรักสภา เรืองศรีกําธร คณะวิศวกรรมศาสตร� 5530476921 

53. นายศุภณัฐ ตีระสหกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 5530557021 

54. นายอิฐบูรณ� วัชรเสถียรพันธ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5530648521 

55. นายปHฐน� โหรชัยยะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 5531045221 

56. นายพสธร อธิยุตภัคพล คณะวิศวกรรมศาสตร� 5630415721 
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57. นายพีรพัฒน� เกรียงบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร� 5630445521 

58. นายสุชพัฒ กองแก'ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 5630613621 

59. นายฐิติพงศ� กรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 5630908821 

60. นายกฤชวัชร� อังคุตรานนท� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730017721 

61. นายกฤษฎา วงศ�วิศว� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730019021 

62. นายกฤษดา พัฒนประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730023421 

63. นายจิรวัฒน� วงษ�ศรีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730082421 

64. นายชวิน ธิติชาคร คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730115521 

65. นายณัฐชนน ภู$อ่ิม คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730158521 

66. นายธนัท ธรรมาธิวัฒน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730244821 

67. นายพลกฤต ไชยคง คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730376021 

68. นายพัทธดนย� อจระสิงห� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730388521 

69. นายเพชรลักษณ� ตรงแก'ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730428021 

70. นายโรจนัสถ� วงศ�ไชยเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730502721 

71. นายวชิรวิชญ� จันทร�เพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730505621 

72. นายสมยศ จิรโชติปรมัตถ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730608621 

73. นายสุพัตรเดช เกษมสุข คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730644121 

74. นายอภิชาติ เบญจอนันต�พงศ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730670421 

75. นายจิรภัทร ศิริพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร� 5731016221 

76. นายธนภูมิ แม'นจันทรารัตน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5731046021 

77. นายวัฒนชัย แจ$มจํารัส คณะวิศวกรรมศาสตร� 5731097021 

78. นายอธิป อินทรภิรมย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 5731111121 

79. นายธนวรรธก� คชคิรี คณะสถาปHตยกรรมศาสตร� 5334025025 

80. นายปกรณ� คงสวัสด์ิ คณะสถาปHตยกรรมศาสตร� 5634028225 

81. นายเฉลิมพัฒน� อรรถสกุลชัย คณะสถาปHตยกรรมศาสตร� 5734008825 

82. นายชนาธิป ชวลิตชีวิน คณะสัตวแพทยศาสตร� 5535522031 

83. นายศิริพงษ� ศรีเชื้อ คณะอักษรศาสตร� 5440212022 

84. นายกันต�พจน� วิมลพิทยกุล คณะอักษรศาสตร� 5540192222 

85. นายธนธรรศ โชติกลาง คณะอักษรศาสตร� 5740094622 

86. นายสมพงษ� โพธิ์ไทร คณะอักษรศาสตร� 5740249622 

87. นายปกรณ� ศิริรัตน� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5747022740 
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ท้ังนี้ ให'นิสิตท่ีมีรายชื่อดังกล$าวปฏิบัติดังนี้ 
1. ยืนยันสิทธิ์การเข�าพัก ให'นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข'าพักผ$านทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต 

http://www.rcuchula.com ตั้งแต� เวลา 08.00 น. ของวันเสาร�ท่ี 29 พฤศจิกายน 2557 ถึง 
เวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย�ท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 โดยให'นิสิตใช' User name และ 
Password ท่ีใช'ในวันกรอกใบสมัคร ดําเนินการดังนี้ 
1.1 Login เข'าระบบเพ่ือยืนยันเลขประจําตัวนิสิต 
1.2 แนบ File รูปถ$ายสีแต$งกายด'วยชุดนิสิต พ้ืนหลังของรูปถ$ายเปhนสีขาว สีฟjา หรือสีน้ําเงิน ไฟล�
ชนิด .jpg มีขนาดไม$เกิน 500 kb 

2. เลือกห�องพัก ให'นิสิตเลือกห'องพัก ในวันพุธท่ี 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต� เวลา 08.00 น. ถึง 
เวลา 23.59 น. ผ$านทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com 

3. กรอกแบบฟอร�มยินยอมให�หักค�าธรรมเนียมหอพักนิสิตผ�านบัญชี และยื่นแบบฟอร�มท่ี
สํานักงานหอพักนิสิต (ตึกชวนชม) ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต� เวลา 08.00 น. 
ถึง เวลา 20.00 น. 

4. มอบตัวเข�าพักในหอพักนิสิต รับทราบห'องพัก รับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือ และเข'าพัก 
ในวันอาทิตย�ท่ี 4 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณท่ีสํานักงานหอพักนิสิต
กําหนด 

5. ชําระเงินค�าธรรมเนียมหอพัก ในวันศุกร�ท่ี 9 มกราคม 2558 รายละเอียด และข้ันตอนการชําระ
ค$าธรรมเนียมหอพัก จะประกาศให'ทราบต$อไป 

6. ปฐมนิเทศนิสิตใหม�หอพัก วัน เวลา และสถานท่ี จะประกาศให'ทราบต$อไป 
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี หมายเลขโทรศัพท� 02-2183642-3 ในวันและเวลาราชการ 

ท้ังนี้ หากนิสิตผู�ใดไม�ดําเนินการในข�อใดข�อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข�าพักในหอพักนิสิต 
 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี      28      พฤศจิกายน 2557 
  

 
ธนิต  ธงทอง 

(รองศาสตราจารย� ดร.ธนิต  ธงทอง) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


