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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 5 ช้ัน 

(ตึกจําปา) 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 5 ชั้น (ตึกจําปา) 
  

1. นายกิตติพงศ� มาตสาร คณะครุศาสตร� 
2. นายเฉลิมเกียรติ กาเผือก คณะครุศาสตร� 
3. นายภูมินทร� สายลุย คณะครุศาสตร� 
4. นายวรยุทธ ท$าหลวง คณะครุศาสตร� 
5. นายวุฒิชัย ศิริรางกูล คณะครุศาสตร� 
6. นายสิทธิพร ฉิมนนท� คณะครุศาสตร� 
7. นายสุธีร�รัตน� พุทธวงค� คณะครุศาสตร� 
8. นายกิตติพัฒน� อรรคศรีวร คณะทันตแพทยศาสตร� 
9. นายธีระพงษ� วงค�ดี คณะทันตแพทยศาสตร� 
10. นายกรวิชญ� กองแก�ว คณะนิติศาสตร� 
11. นายธนาธิป เผือกนวล คณะนิติศาสตร� 
12. นายนันทปรีชา แสงดาวเทียน คณะนิติศาสตร� 
13. นายพีรพัฒน� เอมคล�า คณะนิติศาสตร� 
14. นายปรกฤษณ� พลศักด์ิขวา คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
15. นายประสิทธิพงษ� ประถาทะยัง คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
16. นายกิตติชัย ฮะค$อม คณะเภสัชศาสตร� 
17. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน� คณะเภสัชศาสตร� 
18. นายธนภัทร นิ่มพิมาย คณะเภสัชศาสตร� 
19. นายพิชาภพ เพชรรัตน�พันธุ� คณะเภสัชศาสตร� 
20. นายภรต คล�อยแก�ว คณะเภสัชศาสตร� 
21. นายอธิวัฒน� คนเพียร คณะเภสัชศาสตร� 
22. นายเจษฎาพร สมหวัง คณะรัฐศาสตร� 
23. นายธีรวัฒน� เครือสม คณะรัฐศาสตร� 
24. นายบรรณวัชร นาคสู$สุข คณะรัฐศาสตร� 
25. นายปกรณ� สุแพง คณะรัฐศาสตร� 

สําเนา 
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26. นายอิบรอฮิม มามะ คณะรัฐศาสตร� 
27. นายจิรพัฒน� ภวังคทัต คณะวิทยาศาสตร� 
28. นายณัฐกฤต โกเมนเอก คณะวิทยาศาสตร� 
29. นายปรพล บุญชู คณะวิทยาศาสตร� 
30. นายพีรพัฒน� โรจน�บวรวิทยา คณะวิทยาศาสตร� 
31. นายโรจนัสถ� ระเริงทรัพย� คณะวิทยาศาสตร� 
32. นายศิริเฉลิม ศรีวงค� คณะวิทยาศาสตร� 
33. นายกีรติ อุตทุมภา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
34. นายชาคริต คําสวรรค� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
35. นายทรงเกียรติ ถาวร คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
36. นายภาคภูมิ นามนิยม คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
37. นายศิวัช แก�ววาสิงห� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
38. นายสรชัช พบประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
39. นายสุรเชษฐ� แพลอย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
40. นายธนวัฒน� เรืองสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร� 
41. นายภูวนาถ ทิมา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
42. นายวงศกร เต็กสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
43. นายศรัณย� แสนอุบล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
44. นายอดิเรก บัวคําพา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
45. นายอภิเศรษฐ� ณ ถลาง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
46. นายเจตดิลก อุ$มอาสา คณะศิลปกรรมศาสตร� 
47. นายธนาธิป บริพันธ� คณะศิลปกรรมศาสตร� 
48. นายซุลกิฟลี เจะนิ คณะเศรษฐศาสตร� 
49. นายพัชรพล จงกล คณะเศรษฐศาสตร� 
50. นายอัลวาร� เกตุสัตบรรณ คณะเศรษฐศาสตร� 
51. นายฮารีฟ(น หมุสอ คณะเศรษฐศาสตร� 
52. นายพีรภัทร ปรังพันธ� คณะสถาปMตยกรรมศาสตร� 
53. นายซูกิฟลี มะแซ คณะสหเวชศาสตร� 
54. นายทัศภร ไขประภาย คณะสหเวชศาสตร� 
55. นายธนวัฒน� แขนธิราช คณะสหเวชศาสตร� 
56. นายภาณุวัฒน� ชั้นชาติ คณะสหเวชศาสตร� 
57. นายอดิศักด์ิ บือซา คณะสหเวชศาสตร� 
58. นายธนวัฒน� ศรีทับรักษ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
59. นายภานุวัฒน� กิตติธัญพงศ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 
60. นายวีรพงศ� แซ$หาญ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
61. นายกิตติธัช บุญพิเศษ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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62. นายเจษฎาพันธ� ฐานะโภคิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
63. นายธนกร ปานศิลา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
64. นายปริยากร ทองนาค สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
65. นายไพรวัลย� บุญสินชัย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

     ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล&าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก หากนิสิตได)รับการประกาศรายช่ือเป9นผู)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
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 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต�น ป(การศึกษา 
2562 จํานวน 4,500 บาท ในระหว&างวันพฤหัสบดีท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
ถึงวันอาทิตย�ท่ี 14 กรกฎาคม 2562 โดยข้ันตอนและรายละเอียดต&างๆ 
จะประกาศให)ทราบต&อไป และให�นําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวัน
มอบตัวเข�าหอพัก 

การมอบตัวเข)าพัก นิสิตใหม$ตึกจําปามอบตัวเข�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 
 
 


