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

(ตึกพุดตาน) 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 14 ชั้น (ตึกพุดตาน) 
  

1. นายกิตตินันท� ศรีวงษ�ชัย คณะครุศาสตร� 
2. นายขจรเกียรติ เอ่ียมสะอาด คณะครุศาสตร� 
3. นายจอมจเร แก�วอินตา คณะครุศาสตร� 
4. นายชยุตพล พันธ�เนตร คณะครุศาสตร� 
5. นายชาญชัย สุขม$วง คณะครุศาสตร� 
6. นายณรงค�ฤทธิ์ ไผ$เลี้ยง คณะครุศาสตร� 
7. นายณัฐกิตต์ิ อนุ คณะครุศาสตร� 
8. นายเตชินท� โนจากุล คณะครุศาสตร� 
9. นายธนกิตต� สุขดี คณะครุศาสตร� 
10. นายธันวา โกฏิปภา คณะครุศาสตร� 
11. นายธีรเกียรติ ฤทธิ์หมุน คณะครุศาสตร� 
12. นายธีรวุฒ ิ รักไร$ คณะครุศาสตร� 
13. นายธีรศักด์ิ จันวงษา คณะครุศาสตร� 
14. นายนโม เหล็งไทย คณะครุศาสตร� 
15. นายนราวิชญ� สังเกตการณ� คณะครุศาสตร� 
16. นายพงศภัค สุวัตถุดี คณะครุศาสตร� 
17. นายพร�อมบุญ อินทร�มาตย� คณะครุศาสตร� 
18. นายพสุธร โพธิสาขา คณะครุศาสตร� 
19. นายพิชชากร แร$เพ็ชร คณะครุศาสตร� 
20. นายพีรพงษ� ดังสท�าน คณะครุศาสตร� 
21. นายภากร แก�วระดี คณะครุศาสตร� 
22. นายมณต�มนัส ลือชัย คณะครุศาสตร� 
23. นายมูฮัมหมัดฟJตรี อุเซ็ง คณะครุศาสตร� 
24. นายเมธัส โพธิ์ผล ิ คณะครุศาสตร� 
25. นายรพีพัทธ� โชติอาริยพงษ� คณะครุศาสตร� 

สําเนา 
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26. นายรัชกร มอญแก�ว คณะครุศาสตร� 
27. นายรัตนชัย แก�วแสน คณะครุศาสตร� 
28. นายศตวรรษ พิธกิจ คณะครุศาสตร� 
29. นายสหรัถ สุดตา คณะครุศาสตร� 
30. นายสุทธิพงค� ช$างสลัก คณะครุศาสตร� 
31. นายสุทธิพงษ� คงพยัคฆ� คณะครุศาสตร� 
32. นายเสฏฐนันท� นิลเทศ คณะครุศาสตร� 
33. นายอธิพัชร� พงศ�ศิริโภคิน คณะครุศาสตร� 
34. นายอนันตชัย สิงใส คณะครุศาสตร� 
35. นายอภิรักษ� พระสว$าง คณะครุศาสตร� 
36. นายกุญชร เทพทัย คณะจิตวิทยา 
37. นายณัฐกิตต์ิ บุญยเนตร คณะจิตวิทยา 
38. นายนิธิกร จันทร�แดง คณะจิตวิทยา 
39. นายภูเบนทร� วชิรพิศุทย� คณะทันตแพทยศาสตร� 
40. นายภัทรกิจ สัญชยานุกูล คณะนิติศาสตร� 
41. นายกษิตินาถ สามภักดี คณะนิเทศศาสตร� 
42. นายรักษิต ศรีเชียงราบ คณะนิเทศศาสตร� 
43. นายศิริวงศ� วัฒนศิริ คณะนิเทศศาสตร� 
44. นายส$งศักด์ิ มลิวรรณ คณะนิเทศศาสตร� 
45. นายกฤษดา ร$าหนิ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
46. นายชญานิน โชติรุ$งโรจน� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
47. นายชยุต เหน$งเพ็ชร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
48. นายปMญญ�วรรธน� จงปJยะเลิศ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
49. นายพีรพัฒน� ฮ$อบุตร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
50. นายวิรัลพัชร พิมพา คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
51. นายศุภกร เจียรอุดมเดช คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
52. นายอรรถพล พลเจริญ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
53. นายชาคริต ดิษฐาพร คณะแพทยศาสตร� 
54. นายศักย�จิรัฐ รัตนวนิช คณะแพทยศาสตร� 
55. นายณัฐธัญ ถวัลย�วาณิชกุล คณะเภสัชศาสตร� 
56. นายณัฐพนธ� ปุญญรังสฤษฏิ์ คณะเภสัชศาสตร� 
57. นายธิติพัทธ� เสือแก�ว คณะเภสัชศาสตร� 
58. นายปMณณธร อินธิหาญกุล คณะเภสัชศาสตร� 
59. นายพัชระ โลกวิทูล คณะเภสัชศาสตร� 
60. นายพีรวิชญ� กองพัฒน�พาณิชย� คณะเภสัชศาสตร� 
61. นายหทัยทัต จิโรจน�มนตรี คณะเภสัชศาสตร� 
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62. นายกวิน โกฎแสง คณะรัฐศาสตร� 
63. นายชนะศักด์ิ วงค�คําเหลา คณะรัฐศาสตร� 
64. นายตะวัน มโนธรรมธร คณะรัฐศาสตร� 
65. นายกณิศ เหล$าศรีตระกูล คณะวิทยาศาสตร� 
66. นายกฤษณรัตน� จันทร�สงเคราะห� คณะวิทยาศาสตร� 
67. นายกันตพงศ� รวยทรัพย� คณะวิทยาศาสตร� 
68. นายกิตติภพ ด�วงช�าง คณะวิทยาศาสตร� 
69. นายจตุวัชร อินทรวงศ� คณะวิทยาศาสตร� 
70. นายฉัตรชัย ใจบุญ คณะวิทยาศาสตร� 
71. นายชนินทร� ต้ังพงศ�กิจเจริญ คณะวิทยาศาสตร� 
72. นายชยธร ซาชิโย คณะวิทยาศาสตร� 
73. นายชาญ เฉิดฉาย คณะวิทยาศาสตร� 
74. นายณรงค�ศักด์ิ ตลอดพงษ� คณะวิทยาศาสตร� 
75. นายณัฐชิต มะปรางหวาน คณะวิทยาศาสตร� 
76. นายณัฐพงศ� ภูติรักษ� คณะวิทยาศาสตร� 
77. นายตรีโรจน� แก�วละออ คณะวิทยาศาสตร� 
78. นายตะวัน ชูรอด คณะวิทยาศาสตร� 
79. นายเตโชพัฒน� อัศววิมลนันท� คณะวิทยาศาสตร� 
80. นายทรงยศ ไทยงามศิลปQ คณะวิทยาศาสตร� 
81. นายธนบดี มังกร คณะวิทยาศาสตร� 
82. นายธัชพงศ� เดินไพร คณะวิทยาศาสตร� 
83. นายธีรเทพ งามภักดีกุล คณะวิทยาศาสตร� 
84. นายธีรธัช แก�วจ�อน คณะวิทยาศาสตร� 
85. นายนกร นิสยันต� คณะวิทยาศาสตร� 
86. นายนครินทร� กับบุญ คณะวิทยาศาสตร� 
87. นายนราธิป ก้ีฮ้ัว คณะวิทยาศาสตร� 
88. นายนฤปชัย ไพรระหงกุล คณะวิทยาศาสตร� 
89. นายนันทชัย ใจกล�า คณะวิทยาศาสตร� 
90. นายนันทปรีชา นุชารัมย� คณะวิทยาศาสตร� 
91. นายปกครอง พิทักษ�ชลทรัพย� คณะวิทยาศาสตร� 
92. นายปฏิพัทธ� รัตนาวิน คณะวิทยาศาสตร� 
93. นายปฐมวรรธ แซ$ตั้ง คณะวิทยาศาสตร� 
94. นายปรมตถ� บุณยะเวศ คณะวิทยาศาสตร� 
95. นายปรมินทร� อุทธโยธา คณะวิทยาศาสตร� 
96. นายปรมินทร� แก$นแก�ว คณะวิทยาศาสตร� 
97. นายปMณณวัฒน� ไชยสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 
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98. นายปJยะพงษ� สีถิน คณะวิทยาศาสตร� 
99. นายพฤฒ พรมมาตย� คณะวิทยาศาสตร� 
100. นายพัชท�สยุทธ มาวินนาคภักดี คณะวิทยาศาสตร� 
101. นายพัชระพงศ� ขาวสะอาด คณะวิทยาศาสตร� 
102. นายภัทรธร ทองใจ คณะวิทยาศาสตร� 
103. นายภานุพงศ� คงเพชร คณะวิทยาศาสตร� 
104. นายภูดิศ พลศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 
105. นายรัตติกร สาชิต คณะวิทยาศาสตร� 
106. นายฤทธิชัย แจ�งสว$าง คณะวิทยาศาสตร� 
107. นายวรากร พลายแก�ว คณะวิทยาศาสตร� 
108. นายวรุดม ศิริ คณะวิทยาศาสตร� 
109. นายวสุ โพธิ์งาม คณะวิทยาศาสตร� 
110. นายวสุธร พะวงษ� คณะวิทยาศาสตร� 
111. นายวีรวัฒน� กมลอินทร� คณะวิทยาศาสตร� 
112. นายศิรชัช ศรีชาเยศ คณะวิทยาศาสตร� 
113. นายศุภกร ภูธร คณะวิทยาศาสตร� 
114. นายศุภกิตต์ิ จันทร�เทพ คณะวิทยาศาสตร� 
115. นายศุภณัฐ ไววัฒนกุลชัย คณะวิทยาศาสตร� 
116. นายสิทธิกร ทองขาว คณะวิทยาศาสตร� 
117. นายสิทธินนท� ประดิษฐ�ศิลปQ คณะวิทยาศาสตร� 
118. นายเสฎฐวุฒ ิ ธนาคํา คณะวิทยาศาสตร� 
119. นายโสภณวิชญ� สวัสด์ิหิรัญ คณะวิทยาศาสตร� 
120. นายติณณภพ เมืองแทน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
121. นายปรเมธ อารมย� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
122. นายปวริศ เฟRSองฟุTง คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
123. นายพงศธร แสงสมลาด คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
124. นายมูฮาญีรีณ สาเรป คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
125. นายลัทธสิทธิ์ พานิชวรผล คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
126. นายศรัณย�ภัทร จินเขตรกิจ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
127. นายอิสระ ทองภิบาล คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
128. นายกนกพิชญ� ไชยวรรณ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
129. นายชัยวัฒน� โพธิโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
130. นายฐาปกรณ� มีแก�ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 
131. นายณัฏฐกร นาโคศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
132. นายณัฐยุทธ� เจริญเลิศยศ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
133. นายตรัณ อนุสรณ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
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134. นายตราภูมิ สุวันทารัตน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
135. นายเตชสิทธิ์ ตุระซอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
136. นายทินภัทร ทองเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร� 
137. นายธนกฤต สุปJยะพันธ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
138. นายธนพล ดําทอง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
139. นายธีรภัทร ปJติอรุณโรจน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
140. นายเนติธร พัฒชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
141. นายประเสริฐ นวลเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
142. นายปารมี เทศดรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
143. นายพันธุ�ธัช ศิริวัน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
144. นายภัคพล สมบัติธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
145. นายภูติณห� ชาญพานิชย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
146. นายภูริวัจน� แสงแก�ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 
147. นายภูวศิษย� โชควิริยดิษฐ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
148. นายรัชชานนท� สายสิญจน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
149. นายรัชภูมิ ไก$งาม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
150. นายวรรณพงศ� อินตะนัย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
151. นายวริทธิ์โชติ ซ่ิวสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
152. นายวรินทร ตุ�มนิลกาล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
153. นายวัชรากร ฉิมพันธ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
154. นายศราวุฒิ สืบสังข� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
155. นายสกุลธรรม� ซันเฮม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
156. นายสหัสริน พวรรณา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
157. นายสิรวิชญ� ตรีวิบูลย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
158. นายสิรวิชญ� จัดจ�าน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
159. นายสิโรดม ต้ังประโคน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
160. นายสุกฤษฏิ์ บรรเทา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
161. นายหัสนัย นิ่มแก�ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 
162. นายอัศวพล คําดี คณะวิศวกรรมศาสตร� 
163. นายอานนท� อUองสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
164. นายวโรตม� เทศทอง คณะศิลปกรรมศาสตร� 
165. นายศุภวิชญ� สุขเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร� 
166. นายภาสธร จันทนาคม คณะเศรษฐศาสตร� 
167. นายวสวัตต์ิ ชัมพูนทะ คณะเศรษฐศาสตร� 
168. นายภูวเรศ พร�อมมูล คณะสถาปMตยกรรมศาสตร� 
169. นายโยธิน ศิลารักษ� คณะสถาปMตยกรรมศาสตร� 
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170. นายกฤตย�ติศรณ� อุ�ยวงศ� คณะสหเวชศาสตร� 
171. นายชินวัตร จามรจินดามณี คณะสหเวชศาสตร� 
172. นายฐิติกร กล�วยเครือ คณะสหเวชศาสตร� 
173. นายณัฏฐ� แก�วสีทอง คณะสหเวชศาสตร� 
174. นายธนกร ยอดสุรินทร� คณะสหเวชศาสตร� 
175. นายพลณัฐ เหลืองจินดา คณะสหเวชศาสตร� 
176. นายภาคิน ศิริรัตน� คณะสหเวชศาสตร� 
177. นายศิรวิชญ� รอดกลาง คณะสหเวชศาสตร� 
178. นายศีล สินณรงค� คณะสหเวชศาสตร� 
179. นายญาณวิชญ� หิรัญญสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
180. นายพงศพิชญ� ตรีโกศล คณะสัตวแพทยศาสตร� 
181. นายภูมิรภี สุขมณี คณะสัตวแพทยศาสตร� 
182. นายณัฐภัทร เลิศศิริมงคลกุล คณะอักษรศาสตร� 
183. นายปรเมศ ทองดี คณะอักษรศาสตร� 
184. นายพันธกร ชาญชวลิต คณะอักษรศาสตร� 
185. นายภูวนาท ยะสาร คณะอักษรศาสตร� 
186. นายษิกปุณ บุญประกอบ คณะอักษรศาสตร� 
187. นายณัชพล พลอยสิทธิ์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
188. นายณัฐสิทธิ์ ขจรเมือง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
189. นายเตชภณ เดชช$วง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
190. นายธนบดินทร� รัตนภูวดินทร� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
191. นายธัญวุฒิ วงษ�สกุล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
192. นายนพดล วิลาวรรณ� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
193. นายภูวิศ พลต�าง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
194. นายยูยะ ชิเยโมเนะ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
195. นายสิรวิชญ� ชุมนิรัตน� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
196. นายอภิสิทธิ์ สุทธิสนธ� 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 Log in เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชนให�เปdนเลข
ประจําตัวนิสิต และแนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม$เกิน 500 KB 
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แต$งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปdนสีขาวหรือสีน้ําเงินเท$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 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 
1,800 บาท และค$าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 บาท    
รวมท้ังสิ้น 6,800 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$ตึกพุดตานมอบตัวเข�าพัก ในวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 
08.30 – 11.00 น. ณ อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกพุดตาน) 

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 
 

 
 


