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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 5 ช้ัน 

(ตึกจําปา) 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 5 ชั้น (ตึกจําปา) 
  

1. นายจักรี มะโนสม คณะครุศาสตร� 
2. นายณัฐพงศ� ดําด�วง คณะครุศาสตร� 
3. นายวิทวัส จารัตน� คณะครุศาสตร� 
4. นายวิรัชวชิชา คําวงค� คณะครุศาสตร� 
5. นายพชร สํานักพงศ� คณะนิติศาสตร� 
6. นายเอกพงศ� อาจเส็ม คณะนิติศาสตร� 
7. นายกันต� เบญจกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
8. นายทวีศักด์ิ จันทร�งาม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
9. นายสิรภพ สาตสําอางค� คณะแพทยศาสตร� 
10. นายรพีพันธุ� คุ�มโต คณะเภสัชศาสตร� 
11. นายสรวิชญ� พรมมี คณะเภสัชศาสตร� 
12. นายสันติ วงค�ษา คณะเภสัชศาสตร� 
13. นายเจตรินทร� สนศักด์ิ คณะรัฐศาสตร� 
14. นายนรากร พิสุทธิ์ คณะรัฐศาสตร� 
15. นายวิศรุต เปCงสุข คณะรัฐศาสตร� 
16. นายสุรเชษฐ� สวนจะบก คณะรัฐศาสตร� 
17. นายสุวัฒน� อรรคศรีวร คณะรัฐศาสตร� 
18. นายอานัส ลาเตEะ คณะรัฐศาสตร� 
19. นายเชื่อมลักษณ� พานทอง คณะวิทยาศาสตร� 
20. นายนนทวัช ประดิษฐวัฒนา คณะวิทยาศาสตร� 
21. นายพลากร ผ$านสําแดง คณะวิทยาศาสตร� 
22. นายภาวส ุ ภู$ศิริ คณะวิทยาศาสตร� 
23. นายรัฐศาสตร� วานิชย� คณะวิทยาศาสตร� 
24. นายอาฟานดี มะดีเยEาะ คณะวิทยาศาสตร� 
25. นายณัฐวุฒิ นามบรรดา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 

สําเนา 
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26. นายสิทธิชัย ภควา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
27. นายสุขุมพงษ� ไกรชิโนรส คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
28. นายอธิพันธ� รัศมี คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
29. นายธัมม�ทิวัตถ� ติระนาทวิทยากุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
30. นายภากร กิติรัตน�ตระการ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
31. นายอคพลรักษ� เชื้อมุข คณะวิศวกรรมศาสตร� 
32. นายออมสิน กระแสสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
33. นายนิติพนธ� เงินมูล คณะเศรษฐศาสตร� 
34. นายปJยะวัฒน� ทองนวล คณะเศรษฐศาสตร� 
35. นายพิทักษ� รอดพ$วง คณะเศรษฐศาสตร� 
36. นายพีรพัฒน� น�อยพรม คณะเศรษฐศาสตร� 
37. นายฟJกรี วายีเกา คณะเศรษฐศาสตร� 
38. นายอัซฮา สะอง คณะเศรษฐศาสตร� 
39. นายอัซฮาร� เลาะเส็น คณะเศรษฐศาสตร� 
40. นายณัฐภูมิ แสนคําภา คณะสหเวชศาสตร� 
41. นายอดิศักด์ิ วงทานี คณะสัตวแพทยศาสตร� 
42. นายอนันต� สุนทรา คณะสัตวแพทยศาสตร� 
43. นายธนะพนธ� นาคช�อย คณะอักษรศาสตร� 
44. นายศุภโชค สุรวิด คณะอักษรศาสตร� 

 

     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)รับการประกาศรายช่ือเปLนผู)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� เปCนเลข
ประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม$เกิน 500 KB 
แต$งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปCนสีฟbาหรือสีน้ําเงินเท$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 
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การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต�น ป(การศึกษา 
2561 จํานวน 4,500 บาท ในระหว&างวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวัน
พฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2561  โดยข้ันตอนและรายละเอียดต&างๆ จะ
ประกาศให)ทราบต&อไป และให�นําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข�าหอพัก 

การมอบตัวเข)าพัก นิสิตใหม$ตึกจําปามอบตัวเข�าพัก ในวันพุธท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 
08.00 – 10.00 น. ณ โถงชั้นล$าง อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดตาน) 

การประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม& ประชุมผู�ปกครองนิสิตใหม$ตึกจําปา ในวันพุธท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 
12.30 – 15.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค� หอพักนิสิต
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

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 
 

 


