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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีท่ีผ$านการคัดเลือกเข'าพักในหอพักนิสิตชาย (ตึกจําป- และตึกจําปา) 

ประจําภาคปลาย ป-การศึกษา 2557 
--------------------------------------- 

 ด'วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได'พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
หอพักระดับปริญญาตรีท่ีประสงค�จะเข'าพักในหอพักนิสิตชาย (ตึกจําป- และตึกจําปา) ประจําภาคปลาย          
ป-การศึกษา 2557 เรียบร'อยแล'ว จึงประกาศให'นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได'รับสิทธิ์เข'าพักในหอพักนิสิตชาย  
(ตึกจําป- และตึกจําปา) 
  

1. นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข คณะครุศาสตร� 5444151127 

2. นายจิณวัฒน� แก'วไชยสง คณะครุศาสตร� 5543524527 

3. นายคุณากร ทองวิจิตร คณะครุศาสตร� 5544105427 

4. นายธีรภัทร สมบูรณ� คณะครุศาสตร� 5544119227 

5. นายเดชาพล โสภณพาณิชย�ศิลปC คณะครุศาสตร� 5744113627 

6. นายสุรนนท� แสงภารา คณะครุศาสตร� 5744134827 

7. นายจิราจต ถาวรศิริ คณะครุศาสตร� 5744405927 

8. นายอภิชัย อรวิจิตร คณะทันตแพทยศาสตร� 5636128732 

9. นายอนุพงษ� สามีโคตร คณะนิติศาสตร� 5346276234 

10. นายวรุตม� ลาโภดม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 5542084526 

11. นายพงค�เพชร พูลสวัสด์ิ คณะรัฐศาสตร� 5741443124 

12. นายวสันต� เกียรติธนะไพบูลย� คณะวิทยาศาสตร� 5532182723 

13. นายกิตินนท� ทับแสง คณะวิทยาศาสตร� 5532806723 

14. นายวรวงศ� เจียรศิริกุล คณะวิทยาศาสตร� 5533297423 

15. นายธนกร อังค�วัฒนะ คณะวิทยาศาสตร� 5633465623 

16. นายการิน ตรีรัตน� คณะวิทยาศาสตร� 5633554823 

17. นายกฤษฏิ์ บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร� 5732602123 

18. นายชวัลวิทย� หลีอาภรณ� คณะวิทยาศาสตร� 5732712523 

19. นายธัชกฤช ธนาถิรพงศ� คณะวิทยาศาสตร� 5733102923 

20. นายศุภณัฐ ศรีจันทร� คณะวิทยาศาสตร� 5733486923 

21. นายรัชชานนท� รุ$งเรือง คณะวิทยาศาสตร� 5733698623 

22. นายภูวภณ นาราพัฒนกร คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737811939 
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23. นายวชิรวิชญ� กุลศรีวิวัฒน� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737812539 

24. นายศิรวิทย� จรูญศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 5737814839 

25. นายชินรักษ� ชินวรรณบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร� 5430141521 

26. นายรัฐพงษ� ขันธ�ชัยธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร� 5730497221 

27. นายวสุวัชร สถิตธรรมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร� 5731095821 

28. นายศุภณัฐ วันชัย คณะเศรษฐศาสตร� 5745627029 

29. นายสถาพร นาคศรี คณะสถาปIตยกรรมศาสตร� 5634072825 

30. นายจิรภัทร บุญคลัง คณะอักษรศาสตร� 5640025222 

31. นายธีรภัทร ขอดเตชะ คณะอักษรศาสตร� 5640087122 

32. นายณัชพล วรรณรัตน� คณะอักษรศาสตร� 5740070522 

33. นายกล'าณรงค� ลัมวุฒิ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447002940 

34. นายกิตติชัย พันธุ�ชยพร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447003540 

35. นายเกรียงไกร แสงสว$างวงศ� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447004140 

36. นายขรรค�ชัย แก'วมุสิก สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447006440 

37. นายณัฐพล กินนะรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447012140 

38. นายธนพล สิทธิ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447017340 

39. นายธีรยุทธ ปJอมรบ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447019640 

40. นายธีรวัฒน� งามนอก สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447020140 

41. นายนภัส วุฒิสถิตถาวร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447023040 

42. นายปKยะณัฐ สิทธิโสธา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447027640 

43. นายพงษ�ไพฑูรย� ดวงตา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447028240 

44. นายภานุวัฒน� วงศ�จันทร� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447031040 

45. นายวัชระ กองน'อย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447038540 

46. นายวิวัฒน� บรรเทา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447039140 

47. นายศุภสิทธิ์ เพียรสูงเนิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447040740 

48. นายสุบรรณ� บุญหาญ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447043640 

49. นายสุรพงค� คุณา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447045940 

50. นายอานนท� ผลบุญ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447049440 

51. นายอุเทน สายจันทร� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 5447050040 
 

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 
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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$ายเปfนสีขาว สีฟJา หรือสีน้ําเงิน ไฟล�
ชนิด .jpg มีขนาดไม$เกิน 500 kb 

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

3. ชําระเงินค�าธรรมเนียมหอพัก วัน เวลา รายละเอียด และข้ันตอนการชําระค$าธรรมเนียมหอพัก 
จะประกาศให'ทราบต$อไป 

4. 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 
 


