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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 13 ช้ัน 

(ตึกพุดตาน) 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 13 ชั้น (ตึกพุดตาน) 
  

1. นายชลธาร ศิริบาล คณะครุศาสตร� 
2. นายญาณวร ชื่นชม คณะครุศาสตร� 
3. นายณัฐพงษ� มลที คณะครุศาสตร� 
4. นายทศพล หอมดวง คณะครุศาสตร� 
5. นายธยศ อํานวยศักด์ิศิริ คณะครุศาสตร� 
6. นายบุญยเกียรติ สะอาด คณะครุศาสตร� 
7. นายภัทรวิทย� ตันนิลกุล คณะครุศาสตร� 
8. นายรัชชานนท� บุญศรี คณะครุศาสตร� 
9. นายสรณัฐ ชมฉาย คณะครุศาสตร� 
10. นายอมรพงศ� สายเสน คณะครุศาสตร� 
11. นายกรวัฒน� กังวานไกร คณะจิตวิทยา 
12. นายกวิน ภาณุเจต คณะจิตวิทยา 
13. นายเมคาสิทธิ์ ธีระวัฒนานนท� คณะจิตวิทยา 
14. นายชาตินิธิ ชัยโชตกิจ คณะนิติศาสตร� 
15. นายนิรวัชร มะเยะ คณะเภสัชศาสตร� 
16. นายจิรเมธ สิงห�ลอ คณะรัฐศาสตร� 
17. นายสรรเพชร นระสาร คณะรัฐศาสตร� 
18. นายกิตติพัฒน� บุญทา คณะวิทยาศาสตร� 
19. นายณฐกร ทองจุลละ คณะวิทยาศาสตร� 
20. นายทัตพงศ� เพชรทอง คณะวิทยาศาสตร� 
21. นายปDติกร ซุ�นอ้ือ คณะวิทยาศาสตร� 
22. นายภัทรพล คํามูล คณะวิทยาศาสตร� 
23. นายภานุวัฒน� ขอมา คณะวิทยาศาสตร� 
24. นายรวีภัสร� กิตติวิวัฒนพงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
25. นายไวยกร ภูมิเจริญวัฒน� คณะวิทยาศาสตร� 
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26. 

 
นายสิทธิกร 

 
ท้ิงผอม 

 
คณะวิทยาศาสตร� 

27. นายสิทธิพร รอดชมภู คณะวิทยาศาสตร� 
28. นายสุประดิษฐ� พ่ึงผล คณะวิทยาศาสตร� 
29. นายจตุภูมิ ประสาทเขตกรณ� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
30. นายคมกฤช พัฒนาวงศ�ธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
31. นายคุณานนต� อุทัยวัฒน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
32. นายฐสิษฐ� เเพรเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
33. นายธัชพัฒณ� รัตนวนิช คณะวิศวกรรมศาสตร� 
34. นายพัลลภ เนตรสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
35. นายอดุลวิทย� วิทยาอนุรักษ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
36. นายอรรถพล สุรวิทย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
37. นายภัทรพล ภัทรกิจบวรกุล คณะสหเวชศาสตร� 
38. นายชยพล เทรักสี คณะสัตวแพทยศาสตร� 
39. นายชยานันท� พิริยะพฤทธิ์ คณะอักษรศาสตร� 
40. นายธนกฤต จันสําเร็จ คณะอักษรศาสตร� 

 
ท้ังนี้ หากมีนิสิตผู�ใดสละสิทธิ์การเข�าพัก จะเรียกนิสิตสํารองเข�าพักตามลําดับดังนี้ 

1. นายพชร สายเชื้อ คณะวิทยาศาสตร� 
2. นายศิริวัฒน� กอบกอง คณะครุศาสตร� 
3. นายรวีวัฒน� สําเภานิล คณะวิทยาศาสตร� 
4. นายณัฐวุฒิ จันทะลุน คณะครุศาสตร� 
5. นายธิติกานต� เลิศประพฤติ คณะครุศาสตร� 

 
ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือเป7นตัวจริง ลําดับท่ี 1 – 40 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�เปYนเลข
ประจําตัวนิสิต 
2. แนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg มีขนาดไม$เกิน 500 KB แต$งกายด�วยชุดนิสิต
จุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปYนสีฟbาหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 

ห)องพัก  ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดห)องพักให)ตามความเหมาะสม โดยจะ
ประกาศหมายเลขห�องพักให�นิสิตรับทราบ ภายในวันจันทร�ท่ี 17 กรกฎาคม 
2560 ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com  
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การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 

1,800 บาท และค$าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 บาท รวม
ท้ังสิ้น 6,800 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$ตึกพุดตานมอบตัวเข�าพัก ในวันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 เวลา 
08.00 – 11.00 น. ณ โถงชั้นล$าง อาคารหอพักนิสิตชาย 14 ชั้น (ตึกจําป() 
และประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม&หอพัก เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงยิม 
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค� หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

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 

 


