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ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ือง รายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2564 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตชายระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต          
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้นิสิตชายท่ีมีรายชื่อต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพัก
ดังนี้ 

อาคารหอพักนิสิตชาย 5 ช้ัน (ตึกจำปา) 

1. นายกันตินันท์ จันมูลตรี คณะครุศาสตร์ 
2. นายซอลาฮ ดาหะมิ คณะครุศาสตร์ 
3. นายณัฐวัฒน์ ช่ืนเจริญสุข คณะครุศาสตร์ 
4. นายตรีโรจน์ แก้วละออ คณะครุศาสตร์ 
5. นายนนทกร สิงหวัฒนศิร ิ คณะครุศาสตร์ 
6. นายพลวัต เชาวรานนท์ คณะครุศาสตร์ 
7. นายมนัส เมฆทับ คณะครุศาสตร์ 
8. นายรณฤทธิ์ สีสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 
9. นายวรเดช บุญมาขจรกิจ คณะครุศาสตร์ 
10. นายสุธินันท์ คชพันธ์ คณะครุศาสตร์ 
11. นายสุรวิชญ์ พวงมาลัย คณะครุศาสตร์ 
12. นายชิษณุพงศ์ ไตรศรัทธ์ คณะจิตวิทยา 
13. นายเนชาล หลีดินชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 
14. นายวุฒิชัย บูรณกิตติภิญโญ คณะนิเทศศาสตร์ 
15. นายสิรวิชญ์ รวีไพฑรูย ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
16. นายนิติพันธ ์ เจียมโฆสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
17. นายปิยะพรรณ์ ขันธวิธ ี คณะเภสัชศาสตร์ 
18. นายกฤษฏิพงศ์ อินทร์เนตร คณะรัฐศาสตร์ 
19. นายพงศ์วรินทร ์ สาระไชย คณะรัฐศาสตร์ 
20. นายพยุหพล แสงนาโก คณะรัฐศาสตร์ 
21. นายอามีรุดดีน ดือราแม คณะรัฐศาสตร์ 
22. นายกอบชัย ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
23. นายเจษฎากร วิจิตราการลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ 
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24. นายชาคริต ขุมทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
25. นายณัฐนนท์ ดีประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
26. นายณัฐพล ตึกประโคน คณะวิทยาศาสตร์ 
27. นายธนากร เปียขาว คณะวิทยาศาสตร์ 
28. นายธีรภัทร์ กรีกูล คณะวิทยาศาสตร์ 
29. นายธีรภัทร ทวีกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
30. นายนิตินันท์ สร้อยหิน คณะวิทยาศาสตร์ 
31. นายภาณุพงศ์ ผิวเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ 
32. นายชานน เหล็กหมื่นไวย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
33. นายธิติวุฒ ิ ไวยเดช คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
34. นายพงศกร สุขประมูล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
35. นายพรหมมินทร ์ ปิ่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
36. นายศุภกร ลัพเสถียร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
37. นายสามกุมภา โทวระ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
38. นายจตุรภุช โมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
39. นายตระกูล เกิดวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
40. นายธนภูม ิ แหวนแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
41. นายนิธิพร ชัมภูชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
42. นายภูวดล ศรีโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
43. นายยงยุทธ งามเลิศไพโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
44. นายวราวุฒ ิ ชุมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
45. นายศรัณย์พงศ์ เหล็กนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
46. นายนาธาน หวังพิทักษ์วงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
47. นายศิริวัฒน ์ เดชศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ 
48. นายศุภณัฐ ศรีปัทมปิยพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
49. นายรชต ศรีสวัสด์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
50. นายตะวัน เกิดเกษม คณะสหเวชศาสตร์ 
51. นายวิภาส ศิธรกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
52. นายวุฒิพงษ ์ เทพจ้ัง คณะสหเวชศาสตร์ 
53. นายพงศธร อธิคมสวัสด์ิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
54. นายฮาริส ยีสมัน คณะอักษรศาสตร์ 

 

อาคารหอพักนิสิตชาย 14 ชั้น (ตึกจำปี) 

1. นายจิรวัฒน ์ ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ 
2. นายจีรภัทร เช่ียวเชิงงาน คณะครุศาสตร์ 
3. นายเจตนิพัทธ์ ดีเป็นแก้ว คณะครุศาสตร์ 
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4. นายโชคชัย ใหม่จันทร์ คณะครุศาสตร์ 
5. นายไซนนุอาบีดีน อาแด คณะครุศาสตร์ 
6. นายฐานิต เหนี่ยงจิตต์ คณะครุศาสตร์ 
7. นายณัชพล โสตศิริ คณะครุศาสตร์ 
8. นายณัฏฐชัย กรปภาสกุล คณะครุศาสตร์ 
9. นายณัฐนนท์ ล้ิมทองคำ คณะครุศาสตร์ 
10. นายทวีทรัพย์ จันมาทูล คณะครุศาสตร์ 
11. นายทวีสิน รัตนะ คณะครุศาสตร์ 
12. นายทัตธน นวลสังข์ คณะครุศาสตร์ 
13. นายธนัญชัย ลาทอง คณะครุศาสตร์ 
14. นายธัญวุฒ ิ วงษ์สกุล คณะครุศาสตร์ 
15. นายนนทกร จันทร์เเดง คณะครุศาสตร์ 
16. นายนภนต์ มุมณี คณะครุศาสตร์ 
17. นายนวฤทธิ์ ทาผัด คณะครุศาสตร์ 
18. นายนวัตชัย ยี่สุ้นแสง คณะครุศาสตร์ 
19. นายนิธิกร เเสงจันทร์ คณะครุศาสตร์ 
20. นายภคนันท์ กุลประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 
21. นายภูริเดช บุญอุ้ม คณะครุศาสตร์ 
22. นายมนวรรธน ์ บัวระย้า คณะครุศาสตร์ 
23. นายวชิรวิชญ์ สมุทรเวช คณะครุศาสตร์ 
24. นายวรชิต โคคะวินนท์ คณะครุศาสตร์ 
25. นายวรวุฒ ิ ทองเผือก คณะครุศาสตร์ 
26. นายวีรวัฒน ์ จำปานนท์ คณะครุศาสตร์ 
27. นายศักดินันท์ อนันทมาศ คณะครุศาสตร์ 
28. นายศุภากร แขนโคกกรวด คณะครุศาสตร์ 
29. นายสิรวิชญ์ จุ้ยรักษา คณะครุศาสตร์ 
30. นายสิรวิชญ์ บุญประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 
31. นายอับดุลอาลีม เบ็นสลาม คณะครุศาสตร์ 
32. นายสุวรรณภูมิ บัวทอง คณะจิตวิทยา 
33. นายพชรพล คล้ายแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ 
34. นายธนะเมศฐ์ สุรัฐนันทศิริ คณะนิติศาสตร์ 
35. นายธีธัช พรมสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์ 
36. นายภัทรดนัย สวนศรี คณะนิติศาสตร์ 
37. นายมณฑล ทิวทอง คณะนิติศาสตร์ 
38. นายวันชนะ ไชยสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ 
39. นายธัชพล ขัดชุมแสง คณะนิเทศศาสตร์ 
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40. นายธนภูม ิ สุขมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
41. นายปฐมพงษ์ ศรีอมร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
42. นายภูบดี ธรรมพิทักษ ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
43. นายสิรภพ พยับบรรณางกูุร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
44. นายสิรวิชญ์ สุวรรณโชติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
45. นายสุทธิพงศ์ ณรงค์ศรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
46. นายหิรัญ มาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
47. นายอาดัม ประทีป ณ ถลาง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
48. นายณัฐปกรณ์ ศิริเทศ คณะเภสัชศาสตร์ 
49. นายธีรภัทร เหมณีย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
50. นายอัศวเดช ปานพุธ คณะเภสัชศาสตร์ 
51. นายกิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ 
52. นายปิยะณัฐ เหมศรี คณะรัฐศาสตร์ 
53. นายพชรธรรศ จิตต์หาญ คณะรัฐศาสตร์ 
54. นายศุภวิชญ์ สตันยสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์ 
55. นายสิทธิโชค แก้วถมยา คณะรัฐศาสตร์ 
56. นายอารีฟีน โตะแอ คณะรัฐศาสตร์ 
57. นายกรวุฒ ิ ชุติพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
58. นายกษิดิ์เดช ผิวอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ 
59. นายก้องภพ เล้าอรุณ คณะวิทยาศาสตร์ 
60. นายเกียรติศักดิ์ สิงห์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
61. นายเฉลิมเกียรติ์ บุญจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
62. นายฐิติศักดิ์ น้อยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
63. นายณัฐดนัย ตรีสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
64. นายตะวัน ประเสริฐศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
65. นายทิฐินันท์ เช้ือดี คณะวิทยาศาสตร์ 
66. นายธำรงชัย แดงเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
67. นายนครินทร ์ หรันหลัง คณะวิทยาศาสตร์ 
68. นายนพ หอประยูร คณะวิทยาศาสตร์ 
69. นายนันทวัฒน ์ ทิมเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
70. นายปุณณัตถ์ แก้วพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
71. นายเป็นหนึ่ง หงษ์โต คณะวิทยาศาสตร์ 
72. นายพิทวัส โชโต คณะวิทยาศาสตร์ 
73. นายพีรวิชญ ์ ศิริชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
74. นายเพ็ญเพชร แพทย์จะเกร็ง คณะวิทยาศาสตร์ 
75. นายภัทรดร ภัทรดรปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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76. นายภัทรพล แก้วแสง คณะวิทยาศาสตร์ 
77. นายภานุวัฒน ์ ต๋าระ คณะวิทยาศาสตร์ 
78. นายภู ภู่เพชร คณะวิทยาศาสตร์ 
79. นายภูชิสส์ พรหมช้าง คณะวิทยาศาสตร์ 
80. นายภูริกูลกฤษฎิ์ เชิดชน คณะวิทยาศาสตร์ 
81. นายรัฐนนท์ ปานขาว คณะวิทยาศาสตร์ 
82. นายศักดิธัช จุลรอด คณะวิทยาศาสตร์ 
83. นายสิรภพ รัตนวัย คณะวิทยาศาสตร์ 
84. นายอมรเทพ ติละกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
85. นายอัทธวัฒน ์ สุวรรณถิรพุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
86. นายอัสฟันดี สาและ คณะวิทยาศาสตร์ 
87. นายอิทธิพล บทมูล คณะวิทยาศาสตร์ 
88. นายเดชดนัย เข็มวิชัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
89. นายธีรดนย ์ แสนสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
90. นายนรภัทร วรโชติปวัตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
91. นายปรัตถกร สังข์ป่ิน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
92. นายพงศธร โล่หิรัญโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
93. นายกฤษฎ์ ธิติชยาพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
94. นายกวีภาค สัจจาสัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
95. นายกันตพงศ์ นุ่มนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
96. นายกิตติพศ ธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
97. นายฉัตร สินธุเชาวน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
98. นายเฉลิมพล ต้ังจิตวัฒนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
99. นายฑวัต ทวีศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
100. นายณัฎฐไตร ไพสานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
101. นายณัฐนันท์ สาสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
102. นายณัฐภัทร เมืองพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
103. นายณัฐวิชช์ ชูพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
104. นายเดชนรินทร์ หุ่นสาระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
105. นายเตชิษฐ์ พิลาศลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
106. นายธนากร รัตนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
107. นายธรรมฤทธิ์ ผิวทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
108. นายธาวิน นอกขุนทด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
109. นายธีรพล จิตรต้ังตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
110. นายธีรเมธ อินาลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
111. นายนวพรรษ ชนมุนี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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112. นายนิธิกร เจริญกลกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
113. นายปวริศ ทองแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
114. นายพรพิพฒัน ์ แก้วเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
115. นายพีรวิชญ ์ พิมพ์ต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
116. นายภัทรชัย มาลีศรีสุกใส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
117. นายภูฟ้า อัมพรสถิร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
118. นายยนตระชัย กล้าหาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
119. นายโรจน์ศิรา มาลาคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
120. นายวรัญ ลิมป์วิโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
121. นายศุภกร คงประพันธ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
122. นายศุภณัฐ ตรีรัตนพันธุ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
123. นายศุภณัฐ ปิ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
124. นายศุภฤกษ์ คงประพันธ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
125. นายสหรัฐ ปานกำเหนิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
126. นายอดิศา ศรีวราสาสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
127. นายอัษฎา ห่วงสายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
128. นายชาคริต สุกิน คณะเศรษฐศาสตร์ 
129. นายวชิระ สมแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 
130. นายศิวกร พูลสุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
131. นายบุลิน จำปาจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
132. นายยุทธพิชัย โฉลกดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
133. นายวิวิธชัย บำรุงศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
134. นายอริยธัช ขาวจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
135. นายครรชิต ดอนชัย คณะสหเวชศาสตร์ 
136. นายจิรันธนิน นวลมิ่ง คณะสหเวชศาสตร์ 
137. นายชิษณุพงศ์ ประคองใจ คณะสหเวชศาสตร์ 
138. นายณัฐพัชร์ สร้อยสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ 
139. นายณัทกร อินทนนท์ คณะสหเวชศาสตร์ 
140. นายปพน กฤตประโยชน์ คณะสหเวชศาสตร์ 
141. นายพีรพัฒน ์ ช่ืนใจ คณะสหเวชศาสตร์ 
142. นายภูมินทร์ กาวีวน คณะสหเวชศาสตร์ 
143. นายรัฐกานต์ ใต้ฟ้าพูล คณะสหเวชศาสตร์ 
144. นายศุภณัฐ ด้วงฉีด คณะสหเวชศาสตร์ 
145. นายเอกรินทร ์ คงทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
146. นายณัฏฐ์ แก้วสีทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
147. นายธนกฤต อัฑฒ์ตระกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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148. นายธนวุฒ ิ ชูช่ืนกล่ิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
149. นายนิธ ี จันทรโกศล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
150. นายอริยวิชญ ์ บุญสนอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
151. นายชยวรรธน ์ ค้ำคูณ คณะอักษรศาสตร์ 
152. นายชีพชนก แย้มวงษ์ คณะอักษรศาสตร์ 
153. นายณัฏฐกิตต์ิ ดวงทอง คณะอักษรศาสตร์ 
154. นายธนรัฐ สอนนอก คณะอักษรศาสตร์ 
155. นายวิชญ์พล จันทร คณะอักษรศาสตร์ 
156. นายอภินันท์ กองกันทะ คณะอักษรศาสตร์ 
157. นายคริษฐ์ มายุศิริ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
158. นายกิตติศักดิ์ พร้อมพรรค สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
159. นายบดินทร์เดช วงค์ศิริ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
160. นายเอกรัฐ ขันตยาคม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

     ทั้งนี้ หากมีนิสิตผู้ใดผู้หนึ่งสละสิทธิ์ จะเรียกนิสิตสำรองเข้าพักตามลำดับ ดังนี้ 

1. นายวิทวัส เมลืองศิลป์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
2. นายภิริพันธ ์ เดชา คณะวิทยาศาสตร์ 
3. นายอินทัช ท่อนทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4. นายคฑาวุธ แก้ววิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
5. นายสหรัฐ เอียดหนู คณะครุศาสตร์ 
6. นายธนวัฒน ์ รัตนธนชัย คณะครุศาสตร์ 
7. นายกีรติ ชำนาญวนกิจ คณะอักษรศาสตร์ 
8. นายสุรสิทธิ์ เกวียนสูงเนิน คณะนิติศาสตร์ 
9. นายจักรกฤษณ์ จงไกรจักร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

1. นายกัญจณัฏฐ์ นนทแก้ว คณะครุศาสตร์ 
2. นายนรินทร์โชติ นนท์ธีระจรญู คณะครุศาสตร์ 
3. นายสรวิชญ์ เช้ือสระคู คณะครุศาสตร์ 
4. นายเวทัส วัฒนะไพบูลย์กุล คณะจิตวิทยา 
5. นายชยธน ธันย์ชนกพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
6. นายนวพล สันติภาพจันทรา คณะนิติศาสตร์ 
7. นายวิรัญจ์ คนรำ คณะนิติศาสตร์ 
8. นายสมชาติ กุลชนิ คณะนิติศาสตร์ 
9. นายธีธัช วัฒนรงคุปต์ คณะนิเทศศาสตร์ 
10. นายชยานนท์ นนทมาตย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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11. นายเดชสมบูรณ์ ฤกษนันท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
12. นายเทพฤทธิ์ พิทักษ์สุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
13. นายธีรภัทร ชุณหพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
14. นายธีรัตม์ ยงคง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
15. นายปฏิพัทธ์ ประจักษ์เมือง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
16. นายปุณยวัจน์ พึ่งโพธิ์มนิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
17. นายภัทรดนัย ไชยราช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
18. นายเอกสิทธิ์ นาคสกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
19. นายภูริณัฐ พงษ์ธรรมรักษ ์ คณะแพทยศาสตร์ 
20. นายเดชากูล ดอนหม้อ คณะเภสัชศาสตร์ 
21. นายยศวรรธน ์ อรรถีโภค คณะเภสัชศาสตร์ 
22. นายเขตโสภณ นวภาณพงษ ์ คณะรัฐศาสตร์ 
23. นายปรินทร พันธุ์เล่ง คณะรัฐศาสตร์ 
24. นายปวิช ต้ังประสิทธิภาพ คณะรัฐศาสตร์ 
25. นายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ คณะวิทยาศาสตร์ 
26. นายธงไท เพ็ชราชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
27. นายธนบดี บุญชูสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 
28. นายบารมี ศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 
29. นายภคภูมิ รักษาแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
30. นายรัฐภูมิ ประดิษฐ์ด้วง คณะวิทยาศาสตร์ 
31. นายวาริช แสงชูติ คณะวิทยาศาสตร์ 
32. นายศุภกร สุขสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ 
33. นายอัศม์เดช วะเศษสร้อย คณะวิทยาศาสตร์ 
34. นายเจษฎา เสือสมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
35. นายพัทธนันท์ กุศลเสริม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
36. นายกฤษณภัทร ชาติวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
37. นายชนทัต รักษ์ชัยธนกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38. นายชยางกูร สมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
39. นายธนพล เพชรรุ่งรัศมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
40. นายธนภัทร ฐิติธรรมจริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
41. นายธีรภัทร อัศวนนท์วิวัฒน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
42. นายนรภัทร ศักดิ์สม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
43. นายพิสิษฐ์สรร อุทัยศิริตานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
44. นายวิษุวัต กะลิมพันธ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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45. นายสหรัฐ วุฒิประชารัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
46. นายสิรวิชญ์ ศิลปธีรธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
47. นายณภัทร ไทยภักดี คณะเศรษฐศาสตร์ 
48. นายภคพงศ์ เทียบทอง คณะเศรษฐศาสตร์ 
49. นายชนนน ฉัตรแก้วนภานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
50. นายชุติพันธุ์ สุทธิปัญโญ คณะสหเวชศาสตร์ 
51. นายบวรนันท์ จ่างเจริญ คณะสหเวชศาสตร์ 
52. นายรวิชพงศ์ หิรัญรัฐธานนท์ คณะสหเวชศาสตร์ 
53. นายปรมินทร์ ศรีสมชัย คณะอักษรศาสตร์ 

 

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ใช้ Username และ Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยัน

สิทธิ์การเข้าพักและรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 1 
กรกฎาคม 2564 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com/apply 
โดยการเปล่ียนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนให้เป็นเลขประจำตัวนิสิต 
และแนบ File รูปถ่ายแต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ ชนิด .jpg ท่ีมีขนาดไม่เกิน 
500 KB พื้นหลังของรูปเป็นสีขาวเท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามวันเวลา
ท่ีกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักทันที 

การเลือกห้องพัก  ให้เลือกห้องพัก ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไม่ได้ทำการเลือก
ห้องพักภายในเวลาท่ีกำหนด ทางสำนักงานหอพักนิสิตจะจัดห้องพักให้ตาม
ความเหมาะสม 

การชำระคา่ธรรมเนียมหอพัก นิสิ ตตึ กจำปา  ชำระค่ าธรรม เนียมหอพักของภาคการศึกษาต้น       
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4,500 บาท 
นิสิตตึกจำปี ชำระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 
2,500 บาท และชำระเงินประกันค่าเสียหายแรกเข้า จำนวน 5,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน 7,500 บาท 
นิสิตตึกชวนชม ชำระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 
3,500 บาท และชำระเงินประกันค่าเสียหายแรกเข้า จำนวน 5,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน 8,500 บาท 
โดยจะประกาศวันเวลาที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ขั้นตอนและ
รายละเอียดต่างๆ ให้ทราบต่อไป 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 การมอบตัวเข้าพักในหอพัก และการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก จะประกาศให้ทราบต่อไป 



 

10 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมาย เลขโทรศัพท์  0-2218-3643 (ต ึ กจำปาและตึกจำปี )  หร ือ       
0-2218-3660 (ตึกชวนชม) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

 

     ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ   ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 
 
 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


