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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน 

(ตึกชวนชม) ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2561 รอบท่ี 1 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
ระดับปริญญาตรี ชั้นป(ท่ี 1 ท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิต ป(การศึกษา 2561 รอบท่ี 1 เรียบร�อยแล�ว        
จึงประกาศให�นิสิตชายท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นายกิตติพิชญ� ฉุ�นประดับ คณะครุศาสตร� 
2. นายเกียรติระวี หมาดท้ิง คณะครุศาสตร� 
3. นายชัยภัทร เหลาแตว คณะครุศาสตร� 
4. นายธีรวิชชุ� อรรถศิริ คณะครุศาสตร� 
5. นายพุฒิพัฒน� บุญพ$วงสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร� 
6. นายรพีพงศ� พูลสวัสด์ิ คณะครุศาสตร� 
7. นายร$มฟBา ม่ันคง คณะครุศาสตร� 
8. นายวรปรัชญ� คล�ายทอง คณะครุศาสตร� 
9. นายสมิทธ� อุบายลับ คณะครุศาสตร� 
10. นายสิรภพ สาระสิทธิ์ คณะครุศาสตร� 
11. นายสิรวิชญ� วีระไวทยะ คณะครุศาสตร� 
12. นายอิงควัต หวังสวัสด์ิปรีชา คณะครุศาสตร� 
13. นายปฐพี ทาไธสง คณะทันตแพทยศาสตร� 
14. นายชัยพล กรองใจ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
15. นายธีรัช ชมเชย คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
16. นายภูริทัตต� วงศ�แสงงาม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
17. นายศักย�ศรณ� โซ$จินดามณี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
18. นายศิวฤทธิ์ จันทร�หอม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
19. นายฉัตรกวี สุวจิตตานนท� คณะแพทยศาสตร� 
20. นายธีรภัทร สามเต้ีย คณะแพทยศาสตร� 
21. นายพิชญะ พัฒนพฤกษ� คณะแพทยศาสตร� 
22. นายพีร� สินธุมงคล คณะแพทยศาสตร� 
23. นายภาสวิชญ� เรืองปานกัน คณะแพทยศาสตร� 
24. นายอานันทพงษ� ด$านรักสวย คณะแพทยศาสตร� 
25. นายกัญจน� ผานิชชัย คณะเภสัชศาสตร� 

สําเนา 
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26. นายจารุกิตต� 

 
สงวนวงศ� 

 
คณะเภสัชศาสตร� 

27. นายณฐพล รุ$งเพ็ชรารัตน� คณะเภสัชศาสตร� 
28. นายภานริศ บุญสนอง คณะรัฐศาสตร� 
29. นายกษิดิศ ศรีมหจริยะพงษ� คณะวิทยาศาสตร� 
30. นายกันตนพ ยิ้มแฟน คณะวิทยาศาสตร� 
31. นายจักรกริช ตัดพุดซา คณะวิทยาศาสตร� 
32. นายจีรยุทธ พรมเพชร คณะวิทยาศาสตร� 
33. นายชนชนม� ชูเชื้อ คณะวิทยาศาสตร� 
34. นายธิติพัฒน� สอนแปง คณะวิทยาศาสตร� 
35. นายธีร�ธวัช พรหมทอง คณะวิทยาศาสตร� 
36. นายนนทกานต� ซ�ายขวา คณะวิทยาศาสตร� 
37. นายวรปรัชญ� ชาวเมือง คณะวิทยาศาสตร� 
38. นายวรรธนัย เสถียรวงศา คณะวิทยาศาสตร� 
39. นายกวิภัฎ ดาบทอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
40. นายคณิน ไตรลักษณ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
41. นายจิณณวัตร อริยะจักร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
42. นายณัฐบูรณ� ศิริเเสงตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
43. นายณัฐพล มากจันทร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
44. นายตฤณภพ ประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร� 
45. นายธีรเมธ ทองสง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
46. นายธีรวัฒน� พุฒพัฒน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
47. นายนัสรี อิสลาม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
48. นายปฐวี เอกอารีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
49. นายปภพ ปLญญาสิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
50. นายประกฤษฎิ์ เทพยศ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
51. นายปLณณวิชญ� ปราบเขต คณะวิศวกรรมศาสตร� 
52. นายมนัญชัย ไตรกิจวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
53. นายรอณ โซนี่ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
54. นายสุชน ชาตะวราหะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
55. นายอติวิชญ� รัตนากาญจน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
56. นายอภิวิชญ� วิเชียรโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
57. นายภูษณ รอดสม คณะสัตวแพทยศาสตร� 
58. นายปMติกร จูวัฒนสําราญ คณะอักษรศาสตร� 
59. นายวรากร เลี่ยมสกุล คณะอักษรศาสตร� 
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     ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล&าว ปฏิบัติดังนี้ 

การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก ให�นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข�าพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 28 
มิถุนายน 2561 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันเสาร�ท่ี 30 มิถุนายน 2561 
ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิ สิต www.rcuchula.com ท้ังนี้     
หากนิสิตได)รับการประกาศรายช่ือเปMนผู)มีสิทธิ์เข)าพักในหอพักพวงชมพู 
(U – Center) ด)วย ให)เลือกยืนยันสิทธิ์การเข)าพักเพียงท่ีเดียวเท&านั้น 
หากสํานักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว&านิสิตแจ)งยืนยันสิทธิ์ท้ัง
สองท่ี โดยไม&ได)ทําการแจ)งยกเลิกท่ีใดท่ีหนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข)า
พักท้ังสองท่ี 

การแจ)งข)อมูลเลขประจําตัวนิสิต ให�นิสิตใช� User name และ Password ท่ีใช�กรอกใบสมัคร ดําเนินการ 
Log in เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชนให� เป]นเลข
ประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม$เกิน 500 KB 
แต$งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเป]นสีฟBาหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 
ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ถึงเวลา 
23.59 น. ของวันเสาร�ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต�ของสํานักงาน
หอพักนิสิต www.rcuchula.com 

การเลือกห)องพัก  ให�นิสิตเลือกห�องพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันจันทร�ท่ี 23 กรกฎาคม 
2561 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ทาง
เว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม$ได�
ทําการเลือกห�องพักภายในเวลาท่ีกําหนด ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัด
ห�องพักให�ตามความเหมาะสม 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2561 จํานวน 
3,500 บาท และค$าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 บาท    
รวมท้ังสิ้น 8,500 บาท ในระหว&างวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวัน
พฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2561  โดยข้ันตอนและรายละเอียดต&างๆ จะ
ประกาศให)ทราบต&อไป และให�นําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข�าหอพัก 

การมอบตัวเข)าพัก นิสิตใหม$ตึกชวนชมมอบตัวเข�าพัก ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ โถงชั้นล$าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น         
(ตึกชวนชม) 

การประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม& ประชุมผู�ปกครองนิสิตใหม$ตึกชวนชม ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค� หอพักนิสิต
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม&หอพัก นิสิตใหม$หอพักทุกคนต�องเข�าร$วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม$หอพัก ในวัน
อังคารท่ี 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

สอบถามข)อมูลเพ่ิมเติมได)ท่ี หมายเลขโทรศัพท� 0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท$านั้น 
     ท้ังนี้ หากนิสิตไม&ดําเนินการในข)อใดข)อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข)าพักในหอพักนิสิต 

 
ประกาศ    ณ  วันท่ี        มิถุนายน  2561 

 
 
 
 

 
 

 
(ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร. ชัยพร  ภู$ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 


