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

(ตึกพุดตาน) ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2561 รอบท่ี 1 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
ระดับปริญญาตรี ชั้นป(ท่ี 1 ท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิต ป(การศึกษา 2561 รอบท่ี 1 เรียบร�อยแล�ว        
จึงประกาศให�นิสิตชายท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในอาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดตาน) 
  

1. นายกรภัทร� คําเชื้อ คณะครุศาสตร� 
2. นายกันไท ทองศักด์ิ คณะครุศาสตร� 
3. นายคุณากร ดอนชัย คณะครุศาสตร� 
4. นายแดนนี่ ซีฟาล$า คณะครุศาสตร� 
5. นายธนากร วงสุริยะ คณะครุศาสตร� 
6. นายธัชนน ตันธีระพลชัย คณะครุศาสตร� 
7. นายธีรรัตน� อรทัย คณะครุศาสตร� 
8. นายนพวิชญ� สอนสมฤทธิ์ คณะครุศาสตร� 
9. นายนรวิชญ� อินทนู คณะครุศาสตร� 
10. นายนัทธพงศ� บุญสอาด คณะครุศาสตร� 
11. นายปDยะณัฐ จันทร�สว$าง คณะครุศาสตร� 
12. นายวรรณธงชัย ฤทธาธร คณะครุศาสตร� 
13. นายวศิน พิพัฒน�ภานุกูล คณะครุศาสตร� 
14. นายศุภกร แย�มวงค� คณะครุศาสตร� 
15. นายศุภชัย สังคะรินทร� คณะครุศาสตร� 
16. นายศุภวุฑิ จอมศรี คณะครุศาสตร� 
17. นายสมเกียรติ ทรัพย�มูล คณะครุศาสตร� 
18. นายเสฎฐวุฒ ิ ศรีวิเศษ คณะครุศาสตร� 
19. นายอดิศร แสนดี คณะครุศาสตร� 
20. นายอัษฎาวุธ กอเซ็ม คณะครุศาสตร� 
21. นายธนปกรณ� พงศ�ทัศนะธาดา คณะนิติศาสตร� 
22. นายณันทรัฐ มาจุฬา คณะนิเทศศาสตร� 
23. นายศุภณัฐ พิพัฒน�วณิชย� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
24. นายศุภวิชญ� โอ�เหรียญ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
25. นายสหรัฐ วรรณโท คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 

สําเนา 
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26. นายพุฒิพงศ� ไมตรีจิตร� คณะแพทยศาสตร� 
27. นายธีรภัทร� ชีพันดุง คณะเภสัชศาสตร� 
28. นายฟDกกรี ตาเดอิน คณะเภสัชศาสตร� 
29. นายภูวนัย ศรีโงKะ คณะเภสัชศาสตร� 
30. นายอุดมศักด์ิ ทองเครือ คณะเภสัชศาสตร� 
31. นายกษิตินาถ สามภักดี คณะรัฐศาสตร� 
32. นายทัชมินทร� ปากจั่น คณะรัฐศาสตร� 
33. นายชนธัญ โพธิ์ธรรม คณะวิทยาศาสตร� 
34. นายชลากร คงสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 
35. นายชัยฤกษ� พรหมแก�ว คณะวิทยาศาสตร� 
36. นายณัฐพล แก�วสม คณะวิทยาศาสตร� 
37. นายณัฐวุฒิ สร�อยจิตร คณะวิทยาศาสตร� 
38. นายธนพล ทองจับ คณะวิทยาศาสตร� 
39. นายธนภัทร ชัชวัชวิมล คณะวิทยาศาสตร� 
40. นายธีธัช พิราณรัมย� คณะวิทยาศาสตร� 
41. นายปรเดช สงคง คณะวิทยาศาสตร� 
42. นายพรเทพ ปMญนะ คณะวิทยาศาสตร� 
43. นายภัทรภณ สุขพรหม คณะวิทยาศาสตร� 
44. นายภาณุพงศ� สมมุ$ง คณะวิทยาศาสตร� 
45. นายยนตร�ปการ ยืนนาน คณะวิทยาศาสตร� 
46. นายวริศ สุขเจริญ คณะวิทยาศาสตร� 
47. นายวสุ ชวนะสุพิชญ� คณะวิทยาศาสตร� 
48. นายวัชรพล ยานKะ คณะวิทยาศาสตร� 
49. นายวีรภัทร ธันยาภิรักษ� คณะวิทยาศาสตร� 
50. นายศราวุธ เทิดจันทึก คณะวิทยาศาสตร� 
51. นายศุภวิชญ� เกียรติธีรรัตน� คณะวิทยาศาสตร� 
52. นายสิทธิชัย เพชรนุ$น คณะวิทยาศาสตร� 
53. นายอัครพนธ� จันทรภูมิ คณะวิทยาศาสตร� 
54. นายอาทิตย� อภิบาลปฐมรัฐ คณะวิทยาศาสตร� 
55. นายนรเศรษฐ� ผดุงสินประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
56. นายเกษมสันต� วารีนิล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
57. นายจักรพันธ� ฉํ่าใจดี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
58. นายชาญชัย รัตนะศิวะกูล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
59. นายณัฐวัฒน� อารยิกานนท� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
60. นายทัสสยุ ทองโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
61. นายนภทีปP กูลศรีโรจน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
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62. นายปฏิภาณ ปฏิภาณานนท� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
63. นายพงศธร แผ�วสกุณี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
64. นายพัชรวุฒิ อํ่าเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
65. นายฟาริส ปMนจอร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
66. นายภัทรพล ซ�ายพิพันธ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
67. นายภาณุพงศ� สุริยะฉันทนานนท� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
68. นายภูมิเดช เดชสมบูรณ�รัตน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
69. นายวิศรุต ปDRนธุรัตน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
70. นายวีรเศรษฐ� มัจฉริยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
71. นายศิวกร บุญหม้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
72. นายศุภากร ผดุงหมู$ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
73. นายหริรักษ� สุทธิพิบูลย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
74. นายอภิชาติ จิตต�รัตนกวี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
75. นายอภิมุข เสริมวิทยวงศ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
76. นายอัครวิทย� จัดดี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
77. นายณรากรณ� ดวงสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร� 
78. นายธนิน ว$องวงศ� คณะเศรษฐศาสตร� 
79. นายเศรษฐี มโนมัย คณะเศรษฐศาสตร� 
80. นายชัยวัฒน� เซ่ียงฉิน คณะสัตวแพทยศาสตร� 
81. นายธนภูมิ บุญมาแก�ว คณะสัตวแพทยศาสตร� 
82. นายวรรณวัฒน� แดงกะเปา คณะสัตวแพทยศาสตร� 
83. นายฐิติพงศ� ปMญญาธโฬ คณะอักษรศาสตร� 
84. นายศุภณัฐ ทัดแก�ว คณะอักษรศาสตร� 

 
     ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล&าว ปฏิบัติดังนี้ 
 

การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก ให�นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข�าพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 28 
มิถุนายน 2561 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันเสาร�ท่ี 30 มิถุนายน 2561 
ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิ สิต www.rcuchula.com ท้ังนี้     
หากนิสิตได)รับการประกาศรายช่ือเปMนผู)มีสิทธิ์เข)าพักในหอพักพวงชมพู 
(U – Center) ด)วย ให)เลือกยืนยันสิทธิ์การเข)าพักเพียงท่ีเดียวเท&านั้น 
หากสํานักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว&านิสิตแจ)งยืนยันสิทธิ์ท้ัง
สองท่ี โดยไม&ได)ทําการแจ)งยกเลิกท่ีใดท่ีหนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข)า
พักท้ังสองท่ี 

การแจ)งข)อมูลเลขประจําตัวนิสิต ให�นิสิตใช� User name และ Password ท่ีใช�กรอกใบสมัคร ดําเนินการ 
Log in เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชนให� เปaนเลข
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ประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม$เกิน 500 KB 
แต$งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปaนสีฟiาหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 
ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ถึงเวลา 
23.59 น. ของวันเสาร�ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต�ของสํานักงาน
หอพักนิสิต 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 

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        มิถุนายน  2561 

 
 
 
 

 
 

 
(ผู�ช$วยศาสตราจารย� ดร. ชัยพร  ภู$ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

 


