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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ช้ัน 

(ตึกพุดตาน) 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 14 ชั้น (ตึกพุดตาน) 
  

1. นายกฤษณนนท� วิจิตรวงศ� คณะครุศาสตร� 
2. นายทศพล ผลหิรัญ คณะครุศาสตร� 
3. นายธนวัฒน� บุญคง คณะครุศาสตร� 
4. นายบวรพันธ� ผาสุข คณะครุศาสตร� 
5. นายภานุวัฒน� ขอมา คณะครุศาสตร� 
6. นายไม�มงคล เจียมเจริญ คณะครุศาสตร� 
7. นายศักด์ิชัย เวียงทอง คณะจิตวิทยา 
8. นายณัฏฐเอก ดียิ่ง คณะนิติศาสตร� 
9. นายธนวิชญ� บูรณถาวรสม คณะนิติศาสตร� 
10. นายรณชัย คําปGน คณะนิติศาสตร� 
11. นายศรมัณ วงศาโรจน� คณะนิติศาสตร� 
12. นายอรรถพันธ� เอ่ียมสําอางค� คณะนิติศาสตร� 
13. นายชินพัฒน� กณิกนันต� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
14. นายพงศกร บุญเนื่อง คณะรัฐศาสตร� 
15. นายพศวัต นพรัตน� คณะรัฐศาสตร� 
16. นายภูริณัฐ ฟูตั๋น คณะรัฐศาสตร� 
17. นายอุรพี เข่ือนคํา คณะรัฐศาสตร� 
18. นายจิรพันธ� สําเภาทอง คณะวิทยาศาสตร� 
19. นายฉัตรชนน พันธุ�ศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 
20. นายเฉลิมราช ชาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร� 
21. นายชยธร ปLกษี คณะวิทยาศาสตร� 
22. นายชวกร คิดไมตรีจิตร คณะวิทยาศาสตร� 
23. นายชิษณุพงศ� ต้ังวศินกุล คณะวิทยาศาสตร� 
24. นายณชพศ อินทรสมบัติ คณะวิทยาศาสตร� 
25. นายตราภูมิ สุวันทารัตน� คณะวิทยาศาสตร� 

สําเนา 
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26. นายธงชัย แม$นอุดร คณะวิทยาศาสตร� 
27. นายธณา สุวรรณประภา คณะวิทยาศาสตร� 
28. นายธนภูมิ บุญช$วย คณะวิทยาศาสตร� 
29. นายธีรวุธ ปรากฎ คณะวิทยาศาสตร� 
30. นายปชานาติ นาสมบูรณ� คณะวิทยาศาสตร� 
31. นายประจักร�ชัย สายเทพ คณะวิทยาศาสตร� 
32. นายประภากร มากจันทร� คณะวิทยาศาสตร� 
33. นายพฤทธ� เอ้ียวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร� 
34. นายวิรัตน�ชัย รัตนชัย คณะวิทยาศาสตร� 
35. นายสันต� การวิชา คณะวิทยาศาสตร� 
36. นายสันติ วงศ�กําภู คณะวิทยาศาสตร� 
37. นายสิทธิศักด์ิ สุขขี คณะวิทยาศาสตร� 
38. นายสุเมธ สาระกูล คณะวิทยาศาสตร� 
39. นายสุเมธ เกียรติพันธ� คณะวิทยาศาสตร� 
40. นายอนุรักษ� สีกา คณะวิทยาศาสตร� 
41. นายอเร็ก นอร�แมน คณะวิทยาศาสตร� 
42. นายอิทธิพล สุขทอง คณะวิทยาศาสตร� 
43. นายทรงวุฒิ พัฒนาวงศ�ธรรม คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
44. นายธีระพจน� งามเลิศไพโรจน� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
45. นายนพปฎล พงษ�เนตร คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
46. นายวันชัย ฤทธานนท� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
47. นายศิวพงศ� พันธุมจินดา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
48. นายกฤษฎา โอ$งเคลือบ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
49. นายจตุพงษ� พฤกษ�เกิด คณะวิศวกรรมศาสตร� 
50. นายชัชพล พงษ�เย็น คณะวิศวกรรมศาสตร� 
51. นายธนเดช กลิ่นด�วง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
52. นายธนพนธ� อ่ิมสําราญ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
53. นายธนพล อยู$ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
54. นายนครินทร� เนียมตะเคียน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
55. นายประวีณ ภูหนองโอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
56. นายพีรวิชญ� ศรีสําราญ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
57. นายสันติ ว$องประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
58. นายสุริยา ทากOอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
59. นายพุฒลักษณ� กองวงษ� คณะศิลปกรรมศาสตร� 
60. นายธเนศ เขียวอ$อน คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 
61. นายปฏิภาณ สิทธิ คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 



3 
 

62. นายภูมิบดี เชษฐบดี คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 
63. นายสิริธร สุไรรัตน� คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 
64. นายอภิสิทธิ์ นุสรรัมย� คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 
65. นายอรรถพล พลเจริญ คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 
66. นายอัมรินทร� พรมมา คณะสถาปLตยกรรมศาสตร� 
67. นายธนวัฒน� ขอบไชยแสง คณะสหเวชศาสตร� 
68. นายนิพิฐพนธ� จูสิงห� คณะสหเวชศาสตร� 
69. นายภูเมธ พลเยี่ยม คณะสหเวชศาสตร� 
70. นายสหรัฐ ชาลีกัน คณะสหเวชศาสตร� 
71. นายอนุชิต ดาทอง คณะสหเวชศาสตร� 
72. นายกฤตภาส ขยิ่ม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
73. นายคณากร คําเวียง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
74. นายเชาวรัตน� สายใจบุญ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
75. นายนัฏฐพล กรุษคง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
76. นายราเชน บุญอิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
77. นายวิทวัส พิริยะเมธี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
78. นายอลงกรณ� เครือเสน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
79. นายเอกอุกฤษฏ� ไกลถ่ิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

     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�เป̂นเลขประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม$เกิน 
500 KB แต$งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเป̂นสีขาวหรือสีน้ําเงิน
เท$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 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2561 จํานวน 
1,800 บาท และค$าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 บาท    
รวมท้ังสิ้น 6,800 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$ตึกพุดตานมอบตัวเข�าพัก ในวันพุธท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 
08.00 - 10.00 น. ณ โถงชั้นล$าง อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดตาน) 

การประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม& ประชุมผู�ปกครองนิสิตใหม$ตึกพุดตาน ในวันพุธท่ี 1 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 

 
 

 


