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

(ตึกชวนชม) ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2562 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
ระดับปริญญาตรี ชั้นป(ท่ี 1 ท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิต ป(การศึกษา 2562 เรียบร�อยแล�ว จึงประกาศให�
นิสิตชายท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 
  

1. นายคุณานนต� พลรัตน� คณะครุศาสตร� 
2. นายเจษฎากร แซ$หลี คณะครุศาสตร� 
3. นายธรรศวุฒ ิ อังสัจจะพงษ� คณะครุศาสตร� 
4. นายป>ณณวัชร� ศักด์ิเมธาวิชญ� คณะครุศาสตร� 
5. นายวิชชภัทร หอมสะอาด คณะครุศาสตร� 
6. นายสมิทธิชัย วงศ�ศรีเผือก คณะครุศาสตร� 
7. นายสิทธิโชค ขุนจันทร� คณะครุศาสตร� 
8. นายเจตน� เต็มอนุภาพกุล คณะจิตวิทยา 
9. นายณัฐวัชร� ใจอินผล คณะจิตวิทยา 
10. นายเธียรไท ทนกล�า คณะนิติศาสตร� 
11. นายภูบดินทร� พุทธา คณะนิติศาสตร� 
12. นายศุภกร ทองหอม คณะนิติศาสตร� 
13. นายสรวิศ เพ็ชรภักด์ิ คณะนิติศาสตร� 
14. นายหริภพ เสรีรักษ� คณะนิติศาสตร� 
15. นายปุณยวิชญ� พันธุ�แก�ว คณะนิเทศศาสตร� 
16. นายชาญปภิณวิทย� อุปรี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
17. นายณภัทร พิศาลสุทธิกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
18. นายณัฐพงศ� บุษบา คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
19. นายธนกฤต สัจจมงคล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
20. นายธนภัทร ชัยจํารัส คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
21. นายธนวิชญ� ไหมสีเสน คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
22. นายพริษฐ� จงพิเชษฐวรกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
23. นายภทรภณ เอกธรรมสุทธิ์ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
24. นายรวิพล สิทธิพล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
25. นายวรภพ ทองพร�อมพันธ� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 

สําเนา 
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26. นายวีรวุฒ ิ พิพัฒน�วณิชย� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
27. นายศราวุธ ศรีจันทร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
28. นายศุภวิชญ� เย็นทรัพย� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
29. นายชยธร เสรีรัฐ คณะแพทยศาสตร� 
30. นายปรินทร� ชวาลารัตน� คณะแพทยศาสตร� 
31. นายรพิรัตน� จงมีสุขชัยโชค คณะแพทยศาสตร� 
32. นายวินไทย รุ�งฟKาวรกุล คณะแพทยศาสตร� 
33. นายยศกร พาตา คณะเภสัชศาสตร� 
34. นายศิวกร วิจิตรบรรณการ คณะเภสัชศาสตร� 
35. นายเศรษฐวัฒน� คูวัฒนสุชาติ คณะเภสัชศาสตร� 
36. นายณพวุฒิ สุคนธ� คณะรัฐศาสตร� 
37. นายนพวิชญ� จิตต�วิบูลย� คณะรัฐศาสตร� 
38. นายวีรวิทย� วัฒนาถาวรวงศ� คณะรัฐศาสตร� 
39. นายกนกพล อุบายลับ คณะวิทยาศาสตร� 
40. นายกฤตภาส จันทร�แจ�ง คณะวิทยาศาสตร� 
41. นายกฤษฎิ์ อภิชล คณะวิทยาศาสตร� 
42. นายกษม แสงอรุณ คณะวิทยาศาสตร� 
43. นายเก$งกาจ สมพงษ� คณะวิทยาศาสตร� 
44. นายเขมทัต เลื่อนต$อ คณะวิทยาศาสตร� 
45. นายคุณากร อุสาพรหม คณะวิทยาศาสตร� 
46. นายจักริน อุดรพงศ�พันธ� คณะวิทยาศาสตร� 
47. นายจิรัฏฐ� ชัยพชรพร คณะวิทยาศาสตร� 
48. นายชยาวิชญ� แก$นทอง คณะวิทยาศาสตร� 
49. นายชลันทร ตามวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
50. นายไชยปกรณ� ศรีชมเชย คณะวิทยาศาสตร� 
51. นายไชยวัฒน� อุทัยเภตรา คณะวิทยาศาสตร� 
52. นายณัฐพล ตันติศิริวัฒนา คณะวิทยาศาสตร� 
53. นายทินกฤต บุญศิริ คณะวิทยาศาสตร� 
54. นายธนวัฒน� พวงบุญ คณะวิทยาศาสตร� 
55. นายธีรภัทร อินทร�อุดม คณะวิทยาศาสตร� 
56. นายนนทวัฒน� ฉัตรตันใจ คณะวิทยาศาสตร� 
57. นายปฏิภาณ เกียรติวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
58. นายพชร เพ็งพ$วง คณะวิทยาศาสตร� 
59. นายพสธร สําราญ คณะวิทยาศาสตร� 
60. นายภราดล โคกขุนทด คณะวิทยาศาสตร� 
61. นายภูมิพิทักษ� รักเรือง คณะวิทยาศาสตร� 
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62. นายวีราพัชร� ศรีพิมานวัฒน คณะวิทยาศาสตร� 
63. นายศตายุ ปานจินดา คณะวิทยาศาสตร� 
64. นายศุภวิชญ� คําเขียน คณะวิทยาศาสตร� 
65. นายสุรวิชญ� โพธิ์ตาก คณะวิทยาศาสตร� 
66. นายอคเดช ถามะพันธ� คณะวิทยาศาสตร� 
67. นายอภิภูมิ อัศวอารีย� คณะวิทยาศาสตร� 
68. นายเอ้ือ อุ$นปฏิชัย คณะวิทยาศาสตร� 
69. นายฐิตินันท� ศิริสุข คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
70. นายดนุพร แสงบุญ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
71. นายธีระพงศ� สกุลอินทร� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
72. นายนาดีมคาน ซัตตาร� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
73. นายสุรสีห� ซุ�นสั้น คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
74. นายกษิดิ์เดช หม่ันดี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
75. นายกานต� ดียิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
76. นายจักรภัทร พวกเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
77. นายจิรกฤต เถกิงผล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
78. นายเจตณัฐ โมไนยพงศ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
79. นายชนาธิป เรืองรุก คณะวิศวกรรมศาสตร� 
80. นายชนาธิป คลอวุฒิวัฒน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
81. นายชัยวัฒน� ชัยพฤกษ�เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
82. นายณกร สมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
83. นายณภัทร ดรุนัยธร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
84. นายณัฐกร ปรึกษากร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
85. นายณัฐชนน ศุภภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
86. นายณัฐนนท� บรรลือพืช คณะวิศวกรรมศาสตร� 
87. นายณัฐพัฒน� รัฐสมบูรณ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
88. นายณัฐภัทร เอ้ืออารีย�วงศ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
89. นายตฤณ เชาวน�วุฒิสุข คณะวิศวกรรมศาสตร� 
90. นายธนธรณ� พูลประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
91. นายธนพล อนันต�สารโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
92. นายธนัท ทวีสุขเสถียร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
93. นายธรรธร ธรรมชัย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
94. นายธัชกร ฟูเจริญกัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
95. นายพิชOุตม� บุญเลิศนิรันดร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
96. นายพีรพัฒน� ศุกรเวทย�ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
97. นายภัทรพล ศรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
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98. นายภากรณ� ชูศรี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
99. นายภาสวิชญ� บุญนุช คณะวิศวกรรมศาสตร� 
100. นายภูธนกฤษณ� ชาติวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
101. นายรชต เข่ือนธนะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
102. นายวัฒนธร รุจิโรจน�สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
103. นายวิชญ� ชํานาญเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
104. นายศิริ ธรรมฤกษ�ฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
105. นายศุภกร กิจวัฒนาชัย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
106. นายสหรัฐ ชมเดช คณะวิศวกรรมศาสตร� 
107. นายเสฏฐวุฒ ิ รัตนอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
108. นายอานนท� จินดาวงค� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
109. นายศุภกิจ อารินทร� คณะศิลปกรรมศาสตร� 
110. นายเกียรติภัทร โกศัย คณะเศรษฐศาสตร� 
111. นายธนวัฒน� วงศ�เจริญยศ คณะเศรษฐศาสตร� 
112. นายธนวัฒน� ฐานียธรรมคุณ คณะเศรษฐศาสตร� 
113. นายศรุต พันอินากูล คณะเศรษฐศาสตร� 
114. นายอู$ข�าว อัจฉริยโสภณ คณะเศรษฐศาสตร� 
115. นายกุลมโนชญ� หาญภักดี คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร� 
116. นายวงศ�ตะวัน ปรีชานนท� คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร� 
117. นายศุภสัณห� กันทะวงศ�วาร คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร� 
118. นายธนธรณ� พานิชกุล คณะสหเวชศาสตร� 
119. นายธนสิน ศิลารักษ� คณะสหเวชศาสตร� 
120. นายชยกร จิตรเอ้ือกุล คณะสัตวแพทยศาสตร� 
121. นายกษิดิศ ธัญกิจจานุกิจ คณะอักษรศาสตร� 
122. นายเธียรธร เธียรสูตร คณะอักษรศาสตร� 
123. นายนวพันธ� วิศาล คณะอักษรศาสตร� 
124. นายปPยะพล พุทธิมา คณะอักษรศาสตร� 
125. นายศุภณัฐ มณีสุขเกษม คณะอักษรศาสตร� 

 

     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 Log in เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชนให�เป_นเลข
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ประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม$เกิน 500 KB 
แต$งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเป_นสีขาวหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 
ตั้งแต&เวลา 09.00 น. ของวันจันทร�ท่ี 24 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา 12.00 
น. ของวันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพัก
นิสิต www.rcuchula.com 

การเลือกห)องพัก  ให�นิสิตเลือกห�องพัก ตั้งแต&เวลา 09.00 น. ของวันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 
2562 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ทาง
เว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม$ได�
ทําการเลือกห�องพักภายในเวลาท่ีกําหนด ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัด
ห�องพักให�ตามความเหมาะสม 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 
3,500 บาท และค$าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 บาท    
รวมท้ังสิ้น 8,500 บาท ในระหว&างวันพฤหัสบดีท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ถึง
วันอาทิตย�ท่ี 14 กรกฎาคม 2562  โดยข้ันตอนและรายละเอียดต&างๆ จะ
ประกาศให)ทราบต&อไป และให�นําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวันมอบ
ตัวเข�าหอพัก 

การมอบตัวเข)าพัก นิสิตใหม$ตึกชวนชมมอบตัวเข�าพัก ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม&หอพัก นิสิตใหม$หอพักทุกคนต�องเข�าร$วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม$หอพัก ในวันพุธท่ี 
7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

สอบถามข)อมูลเพ่ิมเติมได)ท่ี หมายเลขโทรศัพท� 0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท$านั้น 
     ท้ังนี้ หากนิสิตไม&ดําเนินการในข)อใดข)อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข)าพักในหอพักนิสิต 

 
ประกาศ    ณ  วันท่ี   14   มิถุนายน  2562 

 
 
 
 

 
 
 

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

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

 


