
 
 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีที่ผานการคัดเลือกเขาพักในหอพกันิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

--------------------------------------- 

 

 ดวยบัดนี้ คณะกรรมการดําเนินงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตชาย

ระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิต ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564 เรียบรอยแลว           

จึงประกาศใหนิสิตชายที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

อาคารหอพักนิสิต (ตึกชวนชม) 

1. นายสุวิชชา เณรานนท คณะครุศาสตร 

2. นายธนภัทร มนุษยชาติ คณะครุศาสตร 

3. นายชวิศ เชาวตระกูลกิจ คณะเภสัชศาสตร 

4. นายเลอศกัดิ์ วงษฟอง คณะวิทยาศาสตร 

5. นายพัทธนันท นุมผอง คณะวิทยาศาสตร 

6. นายณรงคฤทธิ์ สอนใจ คณะวิทยาศาสตร 

7. นายศักดิธัช จุลรอด คณะวิทยาศาสตร 

8. นายธนกฤต แซลิ่ม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

9. นายธีรภัทร จันทรมณี คณะวิศวกรรมศาสตร 

10. นายอิสริยยศ ดอกไม คณะวิศวกรรมศาสตร 

11. นายกฤษณติพงศ ระษารกัษ คณะศิลปกรรมศาสตร 

12. นายจักรวาล บุญแสง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

13. นายอัครวินท วงษสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร 

14. นายสรนันท แกวธิดา คณะอักษรศาสตร 

15. นายกีรต ิ ชํานาญวนกิจ คณะอักษรศาสตร 

 
นิสิตที่ไดรับสิทธ์ิการเขาพักชั่วคราว 1 ภาคการศึกษา  
1. นายกรภัทร คําเชื้อ คณะครุศาสตร 

2. นายจักรี วงศคําฝน คณะครุศาสตร 

3. นายพงศธร ดีงามเสมอ คณะรัฐศาสตร 
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อาคารหอพักนิสิตชาย (ตึกจําป) 

1. นายธวัชชัย วินทชัย คณะครุศาสตร 

2. นายเกรยีงศักดิ ์ ดินจันทึก คณะครุศาสตร 

3. นายบุณยวัทน จันทรดิษฐ คณะครุศาสตร 

4. นายปุณณวิช ใจกลา คณะครุศาสตร 

5. นายเมธิชัย โกยอมร คณะครุศาสตร 

6. นายสิทธินนท ทิศรอด คณะครุศาสตร 

7. นายสุรสิทธิ์ เกวียนสูงเนิน คณะนิติศาสตร 

8. นายณัฐนนท นกสีแกว คณะนิเทศศาสตร 

9. นายทินกร หวานแท คณะรัฐศาสตร 

10. นายสิทธิพงษ เมฆกระจาย คณะวิทยาศาสตร 

11. นายเปนหนึ่ง หงษโต คณะวิทยาศาสตร 

12. นายชัชชัย โพธิ์นา คณะวิศวกรรมศาสตร 

13. นายณัฐภูมินทร สุนีย คณะวิศวกรรมศาสตร 

14. นายนาวิน จุยรอด คณะวิศวกรรมศาสตร 

15. นายสรธัญ กันทะหงษ คณะวิศวกรรมศาสตร 

16. นายภาสกร คุมรักษ คณะเศรษฐศาสตร 

17. นายจักรินทร ถุงสวุรรณ คณะอักษรศาสตร 
 
นิสิตที่ไดรับสิทธ์ิการเขาพักชั่วคราว 1 ภาคการศึกษา 

1. นายดนยวรรธก สุขสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร 

2. นายธนภัทร อาทรสุทธิวัฒน คณะเภสัชศาสตร 

3. นายชาญธวัช ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร 

4. นายธนกฤต เส็งเล็ก คณะวิทยาศาสตร 

5. นายทวีศักดิ์ นาถึง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

6. นายณัฐภัทร เจริญธรรมรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. นายวรรณธัช บางบําเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

8. นายณัฐภัทร อาทรสุทธิวัฒน คณะสหเวชศาสตร 

9. นายพัทธพล รุงกิจจิรพงศ คณะสหเวชศาสตร 

10. นายเจษฎาพร แสวงการ คณะอักษรศาสตร 

11. นายกฤตภาส ขย่ิม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

12. นายนัฏฐพล กรุษคง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

13. นายราเชน บุญอิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

14. นายเอกอุกฤษฏ ไกลถ่ิน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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อาคารหอพักนิสิตชาย (ตึกจําปา)  

1. นายรามิล สกุลกิจวาณิช คณะครุศาสตร 

2. นายอิทธิกาญจน จิตตตรง คณะเภสัชศาสตร 

3. นายชัชพิมุข อัครวิเนค คณะวิทยาศาสตร 

4. นายฤทธิรงค เรืองแกว คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

นิสิตที่ไดรับสิทธิ์การเขาพักชั่วคราว 1 ภาคการศึกษา  

1. นายกฤตยติศรณ อุยวงศ คณะสหเวชศาสตร 

2. นายวรพล กิจติยะโสภณ คณะสหเวชศาสตร 

3. นายปติ กุลาผาบ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

ใหนิสิตท่ีมีรายชื่อดังกลาว ปฏิบัติดังนี้ 

การยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัว ใหนิสิตยืนยันสิทธ์ิการเขาพักและรายงานตัว โดยใช User name และ 

Password ที่ใชกรอกใบสมัคร Log in เขาไปยืนยันเลขประจําตัวนิสิต และ

แนบไฟลรูปถายชนิด .jpg ขนาดไมเกิน 500 KB แตงกายดวยชุดนิสิตจุฬาฯ 

พ้ืนหลังของรูปเปนสีขาว สีฟา หรือสีนํ้าเงิน ไดตั้งแตเวลา 09.00 น.ของ

วันเสารที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันจันทรที่ 20 

ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซตของหอพักนิสิต www.rcuchula.com 

การเลือกหองพัก ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดหองพักใหตามความเหมาะสม 

วันมอบตัวเขาพักในหอพักนสิิต 1. นิสิตตึกชวนชม และตึกจําป วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 

09.00 - 11.30 น. 

2. นิสิตตึกจําปา วันศกุรที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น.  

ณ สํานักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซอน ชั้น 2 ทั้งนี้ นิสิตจะตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซนีปองกันโรคโควิด-19 อยางนอย 2 เข็มกอนเขาพักทุกคน 

การชําระคาธรรมเนียมหอพัก 1. นิสิตตึกชวนชม จะตองชําระคาธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 

2565 จํานวน 3,500 บาท และคาประกันความเสียหายแรกเขา จํานวน 

5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท ในวันอังคารท่ี 4 มกราคม 2565 

2. นิสิตตึกจําป จะตองชําระคาธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 2565

จํานวน 2,500 บาท และคาประกันความเสียหายแรกเขา จํานวน 5,000 

บาท รวมท้ังสิ้น 7,500 บาท ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 

3. นิสิตตึกจําปา จะตองชําระคาธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 4,500 บาท ในวันศุกรที่ 7 มกราคม 2565 

โดยขั้นตอนและรายละเอียดตางๆ จะประกาศใหทราบในวันมอบตัวเขาพัก 

การปฐมนเิทศนสิิตใหมหอพัก นิสิตใหมหอพักทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน วัน เวลา 

และรายละเอียดตางๆ จะประกาศใหทราบตอไป 
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สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ ตึกชวนชม หมายเลขโทรศัพท  0-2218-3660 ตึกจําปาและตึกจําป  

หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเทานั้น 

ทั้งนี้ หากนสิิตไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเขาพักในหอพักนสิิต 

 

ประกาศ    ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2564 

  

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


