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

(ตึกชวนชม) ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2561 รอบท่ี 2 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
ระดับปริญญาตรี ชั้นป(ท่ี 1 ท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิต ป(การศึกษา 2561 รอบท่ี 2 เรียบร�อยแล�ว        
จึงประกาศให�นิสิตชายท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นายกิจจํานง จํานงกิจ คณะครุศาสตร� 
2. นายวชิรวิทย� ด$อนชนะ คณะครุศาสตร� 
3. นายสิทธิ์ภิพัฒน� ไชยมูล คณะครุศาสตร� 
4. นายอัครวัฒน� พรหมมินทร� คณะครุศาสตร� 
5. นายดนุวัส ฉัตรแก�วมณี คณะจิตวิทยา 
6. นายภูมิป@ญญา ใจทา คณะจิตวิทยา 
7. นายสัณห�เพชร เธียรสุขสันต� คณะทันตแพทยศาสตร� 
8. นายกรวินท� ศาตร�ศรี คณะนิติศาสตร� 
9. นายเขตต�ไท ปรีชาฤทธิรงค� คณะนิติศาสตร� 
10. นายจิรันตน� อรัญพิทักษ� คณะนิติศาสตร� 
11. นายกัญจน� เชื้อพันธ� คณะนิเทศศาสตร� 
12. นายเขตต�ตะวัน จันทนกูล คณะนิเทศศาสตร� 
13. นายธนโชค อดุลย�กร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
14. นายภวิชช� จิตพงษ�เดช คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
15. นายวรุตม� ธนรุจิวิวรรธน� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
16. นายสหัสวรรษ ธัญญการ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
17. นายเสฏฐาวุฒ ิ แพทย�เพียร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
18. นายพัสกร จริยสุธรรมกุล คณะเภสัชศาสตร� 
19. นายณัฐนนท� เจริญชัย คณะรัฐศาสตร� 
20. นายธนิน ชาญปรีชารัตน� คณะรัฐศาสตร� 
21. นายธีรวัสส� ปานจันดา คณะรัฐศาสตร� 
22. นายนวัตชน อินทวงศรี คณะรัฐศาสตร� 
23. นายปวริศร� หนูทอง คณะรัฐศาสตร� 
24. นายพงศ�สถิต ถนอมพงษ� คณะรัฐศาสตร� 
25. นายวิศรุต ทันจิตต� คณะรัฐศาสตร� 

สําเนา 
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26. นายสิรภพ ดุรงค� คณะรัฐศาสตร� 
27. นายกันตพิชญ� มธุรส คณะวิทยาศาสตร� 
28. นายจิณณพัต คําแหง คณะวิทยาศาสตร� 
29. นายจิรายุ สุนทรวิทยกุล คณะวิทยาศาสตร� 
30. นายโชคอนันต� ขยายวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
31. นายธนภัทร ขวัญพันธ�งาม คณะวิทยาศาสตร� 
32. นายนวชล นุตโร คณะวิทยาศาสตร� 
33. นายบัณฑิต พงษ�ไพร คณะวิทยาศาสตร� 
34. นายเพทาย พรายพรรณ คณะวิทยาศาสตร� 
35. นายภานุพงศ� ผาตินุวัติ คณะวิทยาศาสตร� 
36. นายไรวินทร� วันภูงา คณะวิทยาศาสตร� 
37. นายวัฒนพงษ� นาคเสน คณะวิทยาศาสตร� 
38. นายวิศรุต กระดังงา คณะวิทยาศาสตร� 
39. นายพลรวี เติมกล�า คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
40. นายพัสกร เขียววิชัย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
41. นายกฤติน เปรมพงศ�พันธ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
42. นายกษิดิศ พ$วงเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร� 
43. นายกานต� อ้ึงอโนทัย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
44. นายชัยพร ทองธนาวัฒน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
45. นายไชยพงศ� จรุนาวิน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
46. นายณภัทร ชัยสิทธิ์สงวน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
47. นายณัชพล นันทประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร� 
48. นายตรีชนน ป@ญญชุณห� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
49. นายเตชิต จันผกา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
50. นายนพณัฐ มังคลาด คณะวิศวกรรมศาสตร� 
51. นายพีรณัฏฐ ประเสริฐพันธุ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
52. นายภูริพงษ� ทังสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
53. นายมหัสวัต สาระพันธ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
54. นายวัชรพงศ� ลิ้มตระกูลธงชัย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
55. นายสหภูมิ วัฒนะศรี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
56. นายสัณหณัฐ ชลานันต� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
57. นายสิรภพ โตบึงกอก คณะวิศวกรรมศาสตร� 
58. นายอํานาจ หลังสัน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
59. นายชานน นาวิบูลวงศ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
60. นายณัชพงศ� พรหมธิราช คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร� 
61. นายสิทธินนท� ร$วมสุข คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร� 
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62. นายณัฐพล คงวิทยานนท� คณะสหเวชศาสตร� 
63. นายธนกฤต พระมาลา คณะสหเวชศาสตร� 
64. นายธนดล จารุธํารง คณะสหเวชศาสตร� 
65. นายอัษฎาวุฒิ พงษ�ฤทธิ์ศักดา คณะสหเวชศาสตร� 
66. นายภาสว ี อารีรักษ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
67. นายสุภัทรชัย วงศ�ชนะ คณะสัตวแพทยศาสตร� 

 

     ท้ังนี้ หากมีผู)ใดสละสิทธิ์ จะเรียกนิสิตสํารองเข)าพักตามลําดับ ดังนี้ 

1. นายพันธกานต� นิ่มแสวงกุล คณะวิทยาศาสตร� 
2. นายธัชพล หนอสิงหา คณะรัฐศาสตร� 
3. นายภูมิตาวัน ภูสาริ คณะนิติศาสตร� 

4. นายศรณ� พงษ�นริศร คณะเศรษฐศาสตร� 
5. นายศรราม แซ$ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร� 

 

     ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล&าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก หากนิสิตได)รับการประกาศรายช่ือเป;นผู)มีสิทธิ์เข)าพักในหอพักพวงชมพู 

(U – Center) ด)วย ให)เลือกยืนยันสิทธิ์การเข)าพักเพียงท่ีเดียวเท&านั้น 
หากสํานักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว&านิสิตแจ)งยืนยันสิทธิ์ท้ัง
สองท่ี โดยไม&ได)ทําการแจ)งยกเลิกท่ีใดท่ีหนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข)า
พักท้ังสองท่ี ท้ังนี้ ให�นิสิตใช� User name และ Password ท่ีใช�กรอกใบ
สมัคร ดําเนินการ Log in เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชน
ให�เป\นเลขประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม$เกิน 
500 KB แต$งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเป\นสีขาวหรือสีน้ําเงิน
เท$านั้น ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ถึง
เวลา 23.59 น. ของวันเสาร�ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต�ของ
สํานักงานหอพักนิสิต 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 
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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 

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   18   กรกฎาคม  2561 

 
 
 
 

 
 
 

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

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

 


