
 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ข้ึนไป ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตชาย
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว             
จงึประกาศให้นิสิตชายทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกจ าป)ี 

1. นายชวภัฏ แสงภัทราชัย คณะครุศาสตร์ 
2. นายณัฐพงษ์ มลท ี คณะครุศาสตร์ 
3. นายทศพล หอมดวง คณะครุศาสตร์ 
4. นายธนากร โออินทร์ คณะครุศาสตร์ 
5. นายธีรพล สุริยาภณานนท์ คณะครุศาสตร์ 
6. นายธีรรัตน์ อรทัย คณะครุศาสตร์ 
7. นายพฤฒิธเรศ แสงศิรินาวิน คณะครุศาสตร์ 
8. นายพลัฎฐ์ เทพสุธา คณะครุศาสตร์ 
9. นายภาสวิชญ ์ สมประเสริฐศรี คณะครุศาสตร์ 
10. นายภูรินทร์ ก าเพ็ชร คณะครุศาสตร์ 
11. นายยศพล สงเคราะห์ คณะครุศาสตร์ 
12. นายวศิน พิพัฒน์ภานุกูล คณะครุศาสตร์ 
13. นายศุภกิตติ์ เสนาน้อย คณะครุศาสตร์ 
14. นายอธิพัฒน์ มูลเชื้อ คณะจิตวิทยา 
15. นายอรรคสิทธิ์ มุระดา คณะนิติศาสตร์ 
16. นายกันต์ เบญจกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
17. นายชนัชญ์ชัย ศรีไตรภูมิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
18 นายนิภัทร์ เชี่ยวชาญพาณิชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
19. นายสารินทร์ ตงศิริ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
20. นายชวนากร ดวงเนตรงาม คณะวิทยาศาสตร์ 
21. นายเทพบัญชา ชมภูพื้น คณะวิทยาศาสตร์ 
22. นายธนพล โสดานิล คณะวิทยาศาสตร์ 
23. นายพชรพล อาบสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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24. นายศุภศิษฎ์ บุญประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
25. นายอลงกรณ์ เครือเสน คณะวิทยาศาสตร์ 
26. นายรวิภาส นาเจริญ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
27. นายกฤติน นันทสมสราญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28. นายกษิดิศ รักษ์ชูชื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29. นายณฐพงศ์ อินทรสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
30. นายณัฐภัทร สุรชัยรัฐกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
31. นายถิร ขุนรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
32. นายธีรดนย์ แก้วนก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
33. นายปรัตถกร พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
34. นายปริวัตร ผาเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
35. นายพุฒิเมธ เม่นอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36. นายศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
37. นายสรวิชญ ์ มาจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38. นายณรากรณ์ ดวงสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
39. นายจิระวิทย์ วิบูลโกศล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
40. นายโยธิน ศิลารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
41. นายเกียรติศักดิ์ ยุทธวรวิทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
42. นายณัฐดนัย ชูแสง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
43. นายพลธรณ์ รักกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
44. นายยุทธพงษ์ โตเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
45. นายเรณุวัชร์ สุนันท์วงศ์ คณะอักษรศาสตร์ 
46. นายวรวิช ตั้งหทัยธรรม คณะอักษรศาสตร์ 
47. นายศุภณัฐ มณีสุขเกษม คณะอักษรศาสตร์ 
48. นายธนภัส แสนทวี ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักและรายงานตัว โดยใช้ User name และ 

Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยันเลขประจ าตัวนิสิต และ
แนบไฟล์รูปถ่ายชนิด .jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ 
พ้ืนหลังของรูปเป็นสีขาว สีฟ้า หรือสีน้ าเงินเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
ของวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 
19 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ของหอพักนิสิต www.rcuchula.com    
ทั้งนี้  หากนิสิตได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้าพักในหอพัก
พวงชมพู (U–Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าพักเพียงที่เดียว
เท่านั้น หากส านักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์

http://www.rcuchula.com/
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ทั้งสองที่ โดยไม่ได้ท าการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักท้ังสองท่ี 

การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก การเลือกห้องพัก การมอบตัวเข้าพักในหอพัก การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก
จะประกาศให้ทราบต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
 

ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ    ณ  วันที่  16  มิถุนายน  2563 

 
 
 
 

 
 

ชัยพร ภู่ประเสริฐ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
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