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

(ตึกชวนชม) ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2560 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
ระดับปริญญาตรี ชั้นป(ท่ี 1 ท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิต ป(การศึกษา 2560 เรียบร�อยแล�ว จึงประกาศให�
นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นายจักรกฤษณ� ปรินทอง คณะครุศาสตร� 
2. นายชนกานต� องคสาท คณะครุศาสตร� 
3. นายชยุตม� มุทุวงศ� คณะครุศาสตร� 
4. นายนฤนาถ สิงห�คํา คณะครุศาสตร� 
5. นายพุฒิพงศ� ศรีสมโภชน� คณะครุศาสตร� 
6. นายศุภกร จิตรเจริญพร คณะครุศาสตร� 
7. นายศุภวิชญ� รจนากูล คณะครุศาสตร� 
8. นายสว$างพงษ� ซุ�นสั้น คณะครุศาสตร� 
9. นายเจษฎากร ผลทวี คณะจิตวิทยา 
10. นายตุลย�ดนัย วงศ�พ่ึงไชย คณะทันตแพทยศาสตร� 
11. นายบุญสิริ นนทพันธ� คณะทันตแพทยศาสตร� 
12. นายพงศ�ภรณ� คําอาจ คณะนิติศาสตร� 
13. นายเพชรรพี ขาวผ$อง คณะนิติศาสตร� 
14. นายรวี โซนี่ คณะนิติศาสตร� 
15. นายก$อกุศล ประวะโข คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
16. นายกิตติธัช ยังฉิม คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
17. นายชยพล เปรมนิรันดร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
18. นายณพล พรรณเชษฐ� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
19. นายณัฐภาส วชิระประพันธ� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
20. นายปณิธิ แสงพานิชย� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
21. นายพิชJุตม� นุชนารถ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
22. นายพีรพล จันทร�จริยากุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
23. นายรัฐกร ใจเย็น คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
24. นายรัตนชัย สุริยาทัย คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
25. นายวรายุส สุขจัน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
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26. 

 
นายกิตตน� 

 
กิตติพงศ�ไพศาล 

 
คณะแพทยศาสตร� 

27. นายณัฐ จินตกานนท� คณะแพทยศาสตร� 
28. นายธรณัส ทิพยดาราพาณิชย� คณะแพทยศาสตร� 
29. นายวรสิทธิ์ พูลสวัสด์ิ คณะแพทยศาสตร� 
30. นายอัศม�เดช ขจรไชยกูล คณะแพทยศาสตร� 
31. นายกิตติธัช ทวีวัฒนโสภณ คณะเภสัชศาสตร� 
32. นายแทนไท จันทเขต คณะเภสัชศาสตร� 
33. นายพชรดล นพนาคร คณะเภสัชศาสตร� 
34. นายภูบดี ภูสีน้ํา คณะเภสัชศาสตร� 
35. นายธิติ เพชรบุญ คณะรัฐศาสตร� 
36. นายพิชJุตม� พงษ�ไชยโสภณ คณะรัฐศาสตร� 
37. นายศิวกร นิฒรรัตน� คณะรัฐศาสตร� 
38. นายกันตภัทร จันทร�เกษม คณะวิทยาศาสตร� 
39. นายเจษบดินทร� ทวีทรัพย�เพ่ิมพูน คณะวิทยาศาสตร� 
40. นายฉายวิชญ� ธรรมธัชกุล คณะวิทยาศาสตร� 
41. นายณัฐชนน ช$วยพิชัย คณะวิทยาศาสตร� 
42. นายดํารงค� ตงศิริ คณะวิทยาศาสตร� 
43. นายธนธรรม จินากูล คณะวิทยาศาสตร� 
44. นายธนากร ฆ�องหลวง คณะวิทยาศาสตร� 
45. นายธัญธร เดชธราดล คณะวิทยาศาสตร� 
46. นายธีระพล พันธ�สายเชื้อ คณะวิทยาศาสตร� 
47. นายปฏิพล จันทบูรณ� คณะวิทยาศาสตร� 
48. นายพชร สายเชื้อ คณะวิทยาศาสตร� 
49. นายภัทรวิทย� เชาวมาลี คณะวิทยาศาสตร� 
50. นายยุทธพงศ� อ่ิมเอิบ คณะวิทยาศาสตร� 
51. นายรวิชญ� อ่ิมรักษา คณะวิทยาศาสตร� 
52. นายรวีวัฒน� สําเภานิล คณะวิทยาศาสตร� 
53. นายวรโชติ งามรูป คณะวิทยาศาสตร� 
54. นายวรนนท� จันทะรี คณะวิทยาศาสตร� 
55. นายศุภโชค วงศ�ไพเสริฐ คณะวิทยาศาสตร� 
56. นายอภิวิชญ� วิมาลา คณะวิทยาศาสตร� 
57. นายอัจฉบุณย� เลาหกรรณวนิช คณะวิทยาศาสตร� 
58. นายอาทฤต จรุงวงศ�เสถียร คณะวิทยาศาสตร� 
59. นายจิรายุ เทียนเจริญชัย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
60. นายปNติณัฐ จ$างแก�ว คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
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61. 

 
นายพงศ�ธร 

 
ปOตตะ 

 
คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 

62. นายพิชญะ คงต้ัง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
63. นายพุฒิเมธ คล้ําฉิม คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
64. นายศุภกฤต ติงมหาอินทร� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
65. นายกรินทร� คําแก�ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 
66. นายกฤตภาส หาญช�าง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
67. นายกันตพงศ� เหลืองรุ$งวสันต� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
68. นายกันตพิชญ� ศรีชมภู คณะวิศวกรรมศาสตร� 
69. นายกันตินันท� วิสาละ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
70. นายกิตติภพ ยาวิละ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
71. นายคริษฐ� เสถียรราษฎร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
72. นายจิรพงศ� บุญเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
73. นายจิรภัทร อินชัยยงค� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
74. นายจีรัฐฑิกุล สุวรรณรัศมี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
75. นายเจษฎา ประภาเวทย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
76. นายชลชาติ จีนประสม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
77. นายชวัลวิชญ� พรหมเมศร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
78. นายชุติพนธ� ถาวะโร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
79. นายฐิติพงศ� ปฐมกุลนันท� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
80. นายณัชพล จินตเศรณี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
81. นายณัฐณัฏฐ� ฉัตรถี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
82. นายนวพันธ� วิศาล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
83. นายนวภูวดล อุไรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
84. นายนัทธพงศ� รักเเต$งาน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
85. นายนิธิกร วราโภค คณะวิศวกรรมศาสตร� 
86. นายปฏิพล ขัดทะเสมา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
87. นายปวิธ ปOญญาสิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
88. นายปุญญพัฒน� สมิทธิเวชรงค� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
89. นายพลวัต วุฒิปOญญาเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
90. นายพัชระ เต็งรัง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
91. นายพาทิศ ศรีบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
92. นายพีระ สฤษฎีชัยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
93. นายภัทรพงศ� ศิริเสถียรรุจ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
94. นายภาณุพงศ� บุญหลง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
95. นายภาพย� เวศกิจกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
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96. 

 
นายภูชิต 

 
ชฎาศิลปQ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 

97. นายศิระ สุรินทร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
98. นายศุภกฤต เจนแพทย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
99. นายศุภโชค ชูพาณิชสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
100. นายเศรษฐ� ภูภักด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
101. นายสิรวิชญ� กฤษณุรักษ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
102. นายอภิเดช ประภากรวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
103. นายอัศม�เดช ศรีฟSา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
104. นายอัษฎางค� งามจบ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
105. นายอัษฏาวุธ แขสิงห� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
106. นายชนกนันท� ขวัญมุณี คณะศิลปกรรมศาสตร� 
107. นายคํานึง ยิ่งคํานึง คณะเศรษฐศาสตร� 
108. นายพศวัต เพ็ชรปNTนแก�ว คณะเศรษฐศาสตร� 
109. นายพุฒิพงศ� ฤทธิ์แก�ว คณะสถาปOตยกรรมศาสตร� 
110. นายกฤติน วรินทร�รักษ� คณะสหเวชศาสตร� 
111. นายนพรุจ เหลืองอรุณ คณะสหเวชศาสตร� 
112. นายธิบดี ภูสีน้ํา คณะสัตวแพทยศาสตร� 
113. นายศิรชัช สุคันธชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
114. นายสรวิชญ� ดํารักษ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
115. นายกฤษณะ ศิริอาภากุล คณะอักษรศาสตร� 
116. นายเชิดชู ชูเชิด คณะอักษรศาสตร� 
117. นายธรรมศิล สายแก�ว คณะอักษรศาสตร� 
118. นายปาณัสม� อรรถวัน คณะอักษรศาสตร� 
119. นายพีรพล ขนิษดา คณะอักษรศาสตร� 
120. นายภานุพงศ� สุทธิประภา คณะอักษรศาสตร� 

 
ท้ังนี้ หากมีนิสิตผู�ใดสละสิทธิ์การเข�าพัก จะเรียกนิสิตสํารองเข�าพักตามลําดับดังนี้ 

1. นายศุภณัฐ ฤทัยแช$มชื่น คณะวิทยาศาสตร� 
2. นายณัฏฐบดินทร� วงศ�หิรัญเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
3. นายกิตติภพ บุญตาระวะ คณะรัฐศาสตร� 
4. นายณัฐสิทธิ์ ศรีทองอินทร� คณะเภสัชศาสตร� 
5. นายจิรวัฒน� คชรักษ� คณะสหเวชศาสตร� 
6. นายภูรินทร� กําเพ็ชร คณะครุศาสตร� 
7. นายกันตพัฒน� ครองรักษ� คณะแพทยศาสตร� 
8. นายรัชพล ชูชีพ คณะครุศาสตร� 
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9. 

 
นายกฤตภาส 

 
ธนประสิทธิ์พัฒนา 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 

10. นายรติกร เรือนแปง คณะแพทยศาสตร� 
11. นายธนพล วงษ�พิพัฒน� คณะเศรษฐศาสตร� 
12. นายนรวีร� บูรณะพาณิชย�กิจ คณะวิทยาศาสตร� 
13. นายภัทรพงษ� คําใต� คณะสหเวชศาสตร� 

 
ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือเป7นตัวจริง ลําดับท่ี 1 – 120 ปฏิบัติดังนี้ 

การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก ให�นิสิตรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข�าพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันจันทร�ท่ี 
10 กรกฎาคม 2560 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 
2560 ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com โดย
ใช� User name และ Password ท่ีใช�ในการกรอกใบสมัคร ดําเนินการดังนี้ 
1. Login เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชนให�เปcนเลข
ประจําตัวนิสิต 
2. แนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg มีขนาดไม$เกิน 500 KB แต$งกายด�วยชุดนิสิต
จุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปcนสีฟSาหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 

การเลือกห)องพัก  ให�นิสิตเลือกห�องพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันเสาร�ท่ี 15 กรกฎาคม 
2560 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย�ท่ี 16 กรกฎาคม 2560 ทาง
เว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม$ได�
ทําการเลือกห�องพักภายในเวลาท่ีกําหนด ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัด
ห�องพักให�ตามความเหมาะสม 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 
3,500 บาท และค$าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 บาท รวม
ท้ังสิ้น 8,500 บาท โดยให)นิสิตพิมพ�ใบแจ)งชําระหนี้จากเว็บไซต�ของ
สํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com แล)วนําไปชําระท่ี
จุดบริการของธนาคารไทยพาณิชย�ได)ทุกสาขา ตั้งแต&วันอังคารท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 ถึงวันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคารไทยพาณิชย�เท&านั้น 

การมอบตัวเข)าพัก นิสิตใหม$ตึกชวนชมมอบตัวเข�าพัก ในวันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ โถงชั้น
ล$างอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) ดังนี้ 

นิสิตใหม$คณะครุศาสตร� คณะนิติศาสตร� คณะแพทยศาสตร� คณะ
เภสัชศาสตร� คณะรัฐศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
คณะสหเวชศาสตร� และคณะสัตวแพทยศาสตร� มอบตัวเวลา 08.00 – 
10.00 น.  

นิสิตใหม$คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร� คณะนิเทศศาสตร� 
คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร� คณะศิลปกรรม- 
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ศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� คณะสถาปOตยกรรมศาสตร� คณะอักษรศาสตร� 
และสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร มอบตัวเวลา 13.00 – 15.00 น. 

การประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม& ประชุมผู�ปกครองนิสิตใหม$ตึกชวนชม ในวันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ 
โรงยิม ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค� หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

ผู�ปกครองนิ สิต ใหม$คณ ะครุศาสตร�  คณ ะนิ ติศาสตร�  คณ ะ
แพทยศาสตร� คณะเภสัชศาสตร� คณะรัฐศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะ
วิทยาศาสตร�การกีฬา คณะสหเวชศาสตร� และคณะสัตวแพทยศาสตร� 
ประชุมเวลา 10.00 – 12.00 น.  

ผู�ปกครองนิสิตใหม$คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร� คณะ
นิเทศศาสตร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
คณะศิลปกรรมศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� คณะสถาปOตยกรรมศาสตร� คณะ
อักษรศาสตร� และสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประชุมเวลา 15.00 – 
17.00 น.  

สอบถามข)อมูลเพ่ิมเติมได)ท่ี หมายเลขโทรศัพท� 02-2183643 ในวันและเวลาราชการ 
 
ท้ังนี้ หากนิสิตผู)ใดไม&ดําเนินการในข)อใดข)อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข)าพักในหอพักนิสิต 

 
ประกาศ    ณ  วันท่ี   6   กรกฎาคม   2560 

  
 

บัญชา ชลาภิรมย� 
(รองศาสตราจารย� ดร. บัญชา ชลาภิรมย�) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


