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ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เร่ือง รายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ที่ผานการคัดเลือกเขาพักในอาคารหอพักนิสิต  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําภาคตน ปการศกึษา 2565 

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

      ดวยบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตหอพักจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2565 

ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหมระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ที่ประสงคจะเขาพักในหอพักนิสิตเรียบรอยแลว         

จึงประกาศใหนิสิตชายที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักดังนี้ 
 

    อาคารหอพักนิสิตชาย 5 ช้ัน (ตึกจําปา) 

      1. นายกองภพ ปนนาจา คณะครุศาสตร 

      2. นายชุติพนธ แทนทรัพย คณะครศุาสตร 

      3. นายฌัชวิชญ จัมปะโสม คณะครศุาสตร 

      4. นายฐติิพงศ เหมือนแตง คณะครศุาสตร 

      5. นายณัฐวุฒิ สุขสําราญ คณะครุศาสตร 

      6. นายนัทธพงศ วงคประเสริฐ คณะครุศาสตร 

      7. นายนันทวัฒน เรืองอุไร คณะครุศาสตร 

      8. นายนิพิท ชนปทาธิป คณะครุศาสตร 

      9. นายเฟาซาน หลังยาหนาย คณะครศุาสตร 

10. นายวิทยา โคตรอาษา คณะครุศาสตร 

11. นายไวณวิณ สีนอ คณะครศุาสตร 

12. นายศรราม เบียงเล คณะครศุาสตร 

13. นายสามารถ ศิริชาเครอื คณะครุศาสตร 

14. นายพิสิษฐ สุวะทอง คณะจิตวิทยา 

15. นายสุรวุฒ ิ ยอแสง คณะจิตวิทยา 

16. นายเกษมพงษ พงษไทย คณะนิติศาสตร 

17. นายธนนันท เนียมหอม คณะนิเทศศาสตร 

18. นายแววาฏอน มูซอ คณะนิเทศศาสตร 

19. นายนพพร คงเจริญนตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

20. นายเจตนิพัทธ โกสียไกรนิรมล คณะรัฐศาสตร 

21. นายชนิตพล ไพรอุดมทอง คณะรัฐศาสตร 

22. นายชลชาติ ปดรัมย คณะรัฐศาสตร 

23. นายซอลาฮ ดาหะมิ คณะรัฐศาสตร 

24. นายปลันธนธนนท ตันติประสพลาภ คณะรัฐศาสตร 

25. นายภคนันท กุลประสิทธ์ิ คณะรัฐศาสตร 
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26. นายเลิศภูมิ ทองจํารัส คณะรัฐศาสตร 

27. นายฉัตรบดินทร ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร 

28. นายญาณวุฒิ สุภาพไพบูล คณะวิทยาศาสตร 

29. นายนาวิน อนันตศาสน คณะวิทยาศาสตร 

30. นายปญญา จันทรเทศ คณะวิทยาศาสตร 

31. นายพันธวัช ใหมนอย คณะวิทยาศาสตร 

32. นายภานุวัฒน พรหมจินดา คณะวิทยาศาสตร 

33. นายภาสกร ฐิตะวรรณ คณะวิทยาศาสตร 

34. นายวาอิล หะสาเมาะ คณะวิทยาศาสตร 

35. นายศรนเรศ อุดเถิน คณะวิทยาศาสตร 

36. นายอนุชา ธิสาร คณะวิทยาศาสตร 

37. นายกองภพ วรรณภักดิ ์ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

38. นายกิตตินันท โจทยกิ่ง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

39. นายจินดา ขุมคํา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

40. นายฉัฐพล ผันเผาะ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

41. นายฉัตรบดี สายลุน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

42. นายทศพล แซตั้ง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

43. นายทนิภัทร ธัญนอม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

44. นายพัฒนชัย ใจมณี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

45. นายภรภัทร สิงหพันธ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

46. นายวรวุฒิ พิศเพ็ง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

47. นายวัชรพงษ วันทอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

48. นายศิริศักดิ์ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

49. นายสิทธิพงษ สาระมาต คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

50. นายอิสมาอีล ยาประจัน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

51. นายณัฐพงษ เมรุ คณะวิศวกรรมศาสตร 

52. นายนัสรุลเลาะห สะอิด คณะวิศวกรรมศาสตร 

53. นายพสธร อุนออน คณะวิศวกรรมศาสตร 

54. นายมณธวรรษ สาวะรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร 

55. นายศุภกานต สยามไชย คณะวิศวกรรมศาสตร 

56. นายอริยวัฒน ปตไตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

57. นายอานุรกัษ ศรีทองกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 

58. นายอิม แซโงว คณะวิศวกรรมศาสตร 

59. นายธนภพ บุญขัน คณะศิลปกรรมศาสตร 

60. นายธันยบูรณ ภูพูลเพียร คณะศิลปกรรมศาสตร 

61. นายชารีฟ และสุบ คณะเศรษฐศาสตร 

62. นายไตรวิทย บุญประดิษฐ คณะเศรษฐศาสตร 
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63. นายปณณธร ปสสาราช คณะเศรษฐศาสตร 

64. นายโยธิน ฉิมมณี คณะเศรษฐศาสตร 

65. นายสหรัฐ เเกววิมล คณะเศรษฐศาสตร 

66. นายชลกานต เทพรักษา คณะสหเวชศาสตร 

67. นายธีรดนย เพ็ชรมล คณะสัตวแพทยศาสตร 

68. นายภัทรพงษ ภูเลี่ยมคํา คณะสัตวแพทยศาสตร 

69. นายวรัญชิต วงศแกว คณะสัตวแพทยศาสตร 

70. นายพลพล วงศอารี คณะอักษรศาสตร 

71. นายกองภพ ทิศกุล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

72. นายเชฎฐพฤนท เลี้ยงถนอม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

73. นายซาอัด หะยีมัด สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

74. นายดนุพล เทพคุณ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

75. นายธีรพงษ ทินวรรณ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

76. นายนิวิฐ นายาว สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

77. นายยศพนธ สิงหธุระ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

78. นายวรชิต ประทุม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

79. นายอนุชิต สงวนหงษ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

อาคารหอพกันสิิตชาย 14 ชั้น (ตึกจําป) 

1. นายกณวรรธน ปานหงษา คณะครศุาสตร 

2. นายกมลภู ถนอมพงษ คณะครุศาสตร 

3. นายกฤตานนท เผาพงษศิลป คณะครุศาสตร 

4. นายกลาณรงค ออนแกว คณะครุศาสตร 

5. นายกันทรกร ไชยแกว คณะครุศาสตร 

6. นายเกงกาจ ปานทอง คณะครุศาสตร 

7. นายจิตวัต ปนทอง คณะครศุาสตร 

8. นายณฐัชัย สิทธิขํา คณะครศุาสตร 

9. นายณฐันนท อนันตะบุตร คณะครศุาสตร 

10. นายณัฐภัทร พุทธะสุภะ คณะครุศาสตร 

11. นายถิรโชติ ลังกากาศ คณะครุศาสตร 

12. นายทศพร อวนจี คณะครศุาสตร 

13. นายทัฬหมน คันธิก คณะครุศาสตร 

14. นายธนภัทร ลี้สุวรรณกุล คณะครุศาสตร 

15. นายธนวัฒน นาสําแดง คณะครุศาสตร 

16. นายธนัญชัย ลาทอง คณะครุศาสตร 

17. นายธนาคาร วงคไชย คณะครุศาสตร 
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18. นายนรินทร ชื่นเรณู คณะครุศาสตร 

19. นายนวภูมิ พุมวิเศษ คณะครุศาสตร 

20. นายนิติกร นามประเสริฐ คณะครุศาสตร 

21. นายนิรพัชร ทหารนะ คณะครุศาสตร 

22. นายบุรวิชญ ดําเพ็ง คณะครุศาสตร 

23. นายปพน ตูกลาง คณะครุศาสตร 

24. นายปรเมศวร โกนสราง คณะครุศาสตร 

25. นายปณณพัฒน สมะถะธัญกรณ คณะครศุาสตร 

26. นายพงศทัศน แสงมณี คณะครศุาสตร 

27. นายพงษระพี บูรณะ คณะครศุาสตร 

28. นายพลพล จันทรตัน คณะครุศาสตร 

29. นายพลอมร ก่ิงวัน คณะครศุาสตร 

30. นายพัฒนชาติ กุลแกว คณะครุศาสตร 

31. นายภูมิพัฒน แกนสากล คณะครุศาสตร 

32. นายมูฮัมหมัดฮารีส จิมัน คณะครศุาสตร 

33. นายรชัพล สายใจธารทิพย คณะครุศาสตร 

34. นายรชัพล แสงจันทร คณะครศุาสตร 

35. นายวรวรรษ เรืองศรีนราพร คณะครศุาสตร 

36. นายวิภูดิศ อินสม คณะครุศาสตร 

37. นายศิวัช สีหะวงษ คณะครุศาสตร 

38. นายศุภกร ญาณวุฒิพงษ คณะครศุาสตร 

39. นายศุภณัฐ เพชรหนุน คณะครศุาสตร 

40. นายศุภณัฐ ศรีสวัสดิ์ คณะครศุาสตร 

41. นายศุภณัฐ อริยานุวัฒน คณะครศุาสตร 

42. นายสวัสชัย สวัสวรธรรม คณะครศุาสตร 

43. นายสุบรรพต พิบูลย คณะครศุาสตร 

44. นายสุรบดินทร สุคลธา คณะครศุาสตร 

45. นายอภิรัฎ วิจารณ คณะครุศาสตร 

46. นายอมรเทพ ศุภโกศล คณะครศุาสตร 

47. นายภู ภูเพชร คณะจิตวิทยา 

48. นายเขมชาติ พิทักษยอด คณะทันตแพทยศาสตร 

49. นายธีระพัฒน ขยันการนาวี คณะทันตแพทยศาสตร 

50. นายชยานันย สักทอง คณะนิติศาสตร 

51. นายดุลยวัต สุทธิธรรม คณะนิติศาสตร 

52. นายทวีทรัพย แซเตียว คณะนิเทศศาสตร 

53. นายสันตฐิติ เปรียบปรางค คณะนิเทศศาสตร 
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54. นายคณกร สายมาอินทร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

55. นายดํารงคชัย คํานวน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

56. นายธนภูมิ บุญชวย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

57. นายปองพล พิพัฒนเจรญิวงศ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

58. นายพชรฌน ธนนิลกุล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

59. นายภานุมาศ บุญชวย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

60. นายภูมิภากร กําแพงเพชร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

61. นายยอดชาย เรืองศรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

62. นายรัฐพล สุภาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

63. นายวิศรตุ วิชาจารณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

64. นายสุทธิราช มังกะโรทยั คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

65. นายหรรษกร ขันทะสีมา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

66. นายกฤติเดช บุญแทวีระกุล คณะแพทยศาสตร 

67. นายกองคลัง โพธิรักษ คณะแพทยศาสตร 

68. นายกรณ เลี่ยมแกว คณะเภสัชศาสตร 

69. นายชยุต ระวังงาน คณะเภสัชศาสตร 

70. นายทันกาล อุดมกิจ คณะเภสัชศาสตร 

71. นายธนกฤต เพชรจตุรงค คณะเภสัชศาสตร 

72. นายธนดล นารีคํา คณะเภสัชศาสตร 

73. นายธัชกร เท่ียงบุญกุล คณะเภสัชศาสตร 

74. นายพุฒิพงศ เพ็งย้ิม คณะเภสัชศาสตร 

75. นายภูมิบดินทร ศรีปญญา คณะเภสัชศาสตร 

76. นายศักดิ์ดา แซเตยี คณะเภสัชศาสตร 

77. นายณัฏฐ กมลอินทร คณะรัฐศาสตร 

78. นายราธา พุฒนอก คณะรัฐศาสตร 

79. นายสุวิจักขณ หลงสมบุญ คณะรัฐศาสตร 

80. นายอภิวิชญ ภักดีหาญ คณะรัฐศาสตร 

81. นายกฤตพัฒน มิ่งมณี คณะวิทยาศาสตร 

82. นายกฤศกร มะโนชาติ คณะวิทยาศาสตร 

83. นายกษิเดช จิตตตรอง คณะวิทยาศาสตร 

84. นายกิตติพงษ ศรีรักษ คณะวิทยาศาสตร 

85. นายคมณัช แซเตียว คณะวิทยาศาสตร 

86. นายจิรเมธ ฟกปลั่ง คณะวิทยาศาสตร 

87. นายจีรภัทร เหล็กโคกสูง คณะวิทยาศาสตร 

88. นายชยพล แดนสีแกว คณะวิทยาศาสตร 

89. นายชัยรัตน เหมทานนท คณะวิทยาศาสตร 
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90. นายชินติสรรค โชติจิระอนันต คณะวิทยาศาสตร 

91. นายเชฏฐพล กัลยาศิริ คณะวิทยาศาสตร 

92. นายณัฐกิจ ศรีธรรมรัชต คณะวิทยาศาสตร 

93. นายณัฐภัทร หวังทอนกลาง คณะวิทยาศาสตร 

94. นายณัฐวุฒิ สุรินตะ คณะวิทยาศาสตร 

95. นายตะวัน ขําสุข คณะวิทยาศาสตร 

96. นายถิรวัฒน โพธิรัชต คณะวิทยาศาสตร 

97. นายทีฆทัศน สุขสวัสดิ์วงษ คณะวิทยาศาสตร 

98. นายเทพปกรณ ทองสงโสม คณะวิทยาศาสตร 

99. นายธนกร วัฒนยัง คณะวิทยาศาสตร 

100. นายธนกร หิมะสุข คณะวิทยาศาสตร 

101. นายธนพล รังกูล คณะวิทยาศาสตร 

102. นายธนภัทร ภุมวิภาชน คณะวิทยาศาสตร 

103. นายธีรภัทร พ่ึงภูมิ คณะวิทยาศาสตร 

104. นายนพนันทน บอแกวทรัพยดี คณะวิทยาศาสตร 

105. นายนรเศรษฐ บุญเสริม คณะวิทยาศาสตร 

106. นายนันทวุฒิ โมตะมะ คณะวิทยาศาสตร 

107. นายบัญญวัฒ นวลนาค คณะวิทยาศาสตร 

108. นายปรเมษฐ พุทธมิลินประทีป คณะวิทยาศาสตร 

109. นายปยะ แสนชู คณะวิทยาศาสตร 

110. นายปุญวัชร ทองนอก คณะวิทยาศาสตร 

111. นายเพ็ญเพชร แพทยจะเกรง็ คณะวิทยาศาสตร 

112. นายภัทรพล เชี่ยวเอ่ียมวัฒนา คณะวิทยาศาสตร 

113. นายภูผา พัฒนชู คณะวิทยาศาสตร 

114. นายภูผา ศรีราคํา คณะวิทยาศาสตร 

115. นายภูมิภัทร ศุภจิตต คณะวิทยาศาสตร 

116. นายรุงโรจน สันทัดวัฒนา คณะวิทยาศาสตร 

117. นายวราวิชญ เชื้อสุวรรณรักษ คณะวิทยาศาสตร 

118. นายวัชรากร โตแยม คณะวิทยาศาสตร 

119. นายศรัณยะพล มนัสตังคนนท คณะวิทยาศาสตร 

120. นายศักยะ ใยสามเสน คณะวิทยาศาสตร 

121. นายศุภกร คงกระพันธ คณะวิทยาศาสตร 

122. นายศุภกร สุกใส คณะวิทยาศาสตร 

123. นายสถาพร กุตเสนา คณะวิทยาศาสตร 

124. นายสพล สมทรัพย คณะวิทยาศาสตร 

125. นายสราวุธ ประคําปรึก คณะวิทยาศาสตร 
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126. นายสันติภาพ พุฒเกิด คณะวิทยาศาสตร 

127. นายสิรภพ รัตนวัย คณะวิทยาศาสตร 

128. นายสิริชัย ชัยมงคล คณะวิทยาศาสตร 

129. นายสุทธิภัทร จิตรแหง คณะวิทยาศาสตร 

130. นายสุประดิษฐ วงศจิรสกุล คณะวิทยาศาสตร 

131. นายอนวัช ตันนิกร คณะวิทยาศาสตร 

132. นายอนุสรณ บัวขาว คณะวิทยาศาสตร 

133. นายอัครพล ใจยอด คณะวิทยาศาสตร 

134. นายอัทธวัฒน สุวรรณถิรพุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร 

135. นายชัยพล ประสพสุข คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

136. นายนรเศรษฐ สุขดี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

137. นายพรวิษย อ่ิมสุขศรี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

138. นายพรอมลักษณ ธีรัทธานนท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

139. นายรวิสตุ พุมดวง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

140. นายศุภกร ชลธี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

141. นายสิรภพ ศรีเพชรภูมิ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

142. นายอดุลวิทย อดทน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

143. นายอนุวัฒน กาญจนเพ็ญ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

144. นายอัครวิชญ อินทรไชยมาศ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

145. นายฮาซัน ศรีเจริญ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

146. นายกฤตย หนูรุน คณะวิศวกรรมศาสตร 

147. นายกสิกร พันธุโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 

148. นายกอบชัย ดนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

149. นายกัณฑพสิษฐ โพธ์ิบึงกาฬ คณะวิศวกรรมศาสตร 

150. นายจิรวัฒน จิตรโอวาท คณะวิศวกรรมศาสตร 

151. นายจิราวุฒิ พัชราวิวัฒนพงษ คณะวิศวกรรมศาสตร 

152. นายชนกกานต ตั้งศรีวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

153. นายชนาธิป พัฒนเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร 

154. นายซัรวาน ยือรา คณะวิศวกรรมศาสตร 

155. นายโซเฟยน หะยีอาแว คณะวิศวกรรมศาสตร 

156. นายณกร ศรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

157. นายณฐกร ทับทิมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

158. นายณภัทร แซหวัง คณะวิศวกรรมศาสตร 

159. นายณฐัภัทร อภัยภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร 

160. นายธนกฤต ผาออน คณะวิศวกรรมศาสตร 

161. นายธนกฤตษ วงศอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
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162. นายธนโชติ วงษประพฤติดี คณะวิศวกรรมศาสตร 

163. นายธนดล ปญญายง คณะวิศวกรรมศาสตร 

164. นายธนดล อนุรักษทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร 

165. นายธนทัต สีหะพาหุ คณะวิศวกรรมศาสตร 

166. นายธนวัฒน นพพวง คณะวิศวกรรมศาสตร 

167. นายธนวัต อุดม คณะวิศวกรรมศาสตร 

168. นายธีรพัฒน เดชายนตบัญชา คณะวิศวกรรมศาสตร 

169. นายธีรัตม รักธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 

170. นายนันทพงศ อนันตพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

171. นายนิพัทธ ธรรมสิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

172. นายบริพัทธ ทองดาษ คณะวิศวกรรมศาสตร 

173. นายบวรนันท จางเจิญ คณะวิศวกรรมศาสตร 

174. นายปวริศทร บุญมียงค คณะวิศวกรรมศาสตร 

175. นายปุณยพิภพ กัลยาณธีร คณะวิศวกรรมศาสตร 

176. นายเปรม ปยะบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

177. นายพรรษนนท นุชพุม คณะวิศวกรรมศาสตร 

178. นายพัชรพงษ นามวงษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

179. นายพิศิษฐ บอวารี คณะวิศวกรรมศาสตร 

180. นายภคิน ธนธันยบูรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

181. นายภัทรพล เชียงเจรญิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

182. นายภูกันตทัพพ สุขณิพัทธ คณะวิศวกรรมศาสตร 

183. นายภูผา สุวรรณเอนก คณะวิศวกรรมศาสตร 

184. นายรอยอินทร กันทะมัง คณะวิศวกรรมศาสตร 

185. นายวรเชษฎฐ สุทธิสมิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 

186. นายวิชาญ ตาตะมิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

187. นายวิธวินท บัวสด คณะวิศวกรรมศาสตร 

188. นายวุฒิภัทร ดิษยธนัช คณะวิศวกรรมศาสตร 

189. นายศิรวิชญ สิทธิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

190. นายเศรษฐพงศ บุญตาเเสง คณะวิศวกรรมศาสตร 

191. นายสาริน ยองสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

192. นายอรรธพร ศรประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 

193. นายอิทธิกร ภุมรินทร คณะวิศวกรรมศาสตร 

194. นายอิทธิพล บทมูล คณะวิศวกรรมศาสตร 

195. นายฮาณุ ติวารี คณะวิศวกรรมศาสตร 

196. นายอนุชา ภูริวัตร คณะศิลปกรรมศาสตร 

197. นายกรวิทย จันทนะ คณะเศรษฐศาสตร 
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198. นายณฐัอานนท ชะลํานัย คณะเศรษฐศาสตร 

199. นายธนภัทร ผานสําแดง คณะเศรษฐศาสตร 

200. นายพีรภัทร คําพิลา คณะเศรษฐศาสตร 

201. นายพีรวิชญ เตโช คณะเศรษฐศาสตร 

202. นายภูมินทร ธิบุตร คณะเศรษฐศาสตร 

203. นายกันตธีร รอนศึก คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

204. นายปุญญ สอนบุญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

205. นายวงศธร กองสาลี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

206. นายอานนท ชูทอง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

207. นายกันตินันท ศิริทศ คณะสหเวชศาสตร 

208. นายกานตนภัทร อรรถวิวรรธน คณะสหเวชศาสตร 

209. นายกิตติภัฎ พงศพิสุทธิโกศล คณะสหเวชศาสตร 

210. นายชยางกูร สมพร คณะสหเวชศาสตร 

211. นายธนกรณ ฝงสาคร คณะสหเวชศาสตร 

212. นายธนดล ไทรงาม คณะสหเวชศาสตร 

213. นายธีรนาถ วรรณประดิษฐ คณะสหเวชศาสตร 

214. นายมัชฌิมา เพ็ญนุกูล คณะสหเวชศาสตร 

215. นายอชิร โคตรแสนลี คณะสหเวชศาสตร 

216. นายอาทิตย บุญแสวง คณะสหเวชศาสตร 

217. นายติสรณ แสงแพง คณะสัตวแพทยศาสตร 

218. นายรัชชานนท จันทรทัง คณะอักษรศาสตร 

219. นายแสน วิสาละ คณะอักษรศาสตร 

220. นายวายุ คะเณวรรณ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

221. นายโสฬส กันทะวัง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

222. นายอนุวัตร เพชรสุวรรณ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

  อาคารหอพกันสิิต 17 ช้ัน (ตึกชวนชม) 

1. นายโกมล เสารอน คณะครุศาสตร 

2. นายเชาวนพงษ สัจจะวัฒนากิจ คณะครุศาสตร 

3. นายณฐัภัทร ชัยภัทรรังสิมา คณะครุศาสตร 

4. นายธีรภัทร คงสกุล คณะครุศาสตร 

5. นายภาคิน ศรพรหม คณะครุศาสตร 

6. นายภูรนิท ภูถาวร คณะครุศาสตร 

7. นายภูวนาท สุขชาวนา คณะครุศาสตร 

8. นายวุฒิภัทร เทียมสุวรรณเลิศ คณะครุศาสตร 

9. นายอนณ มาตรแสง คณะครุศาสตร 
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10. นายอิทธิชัย กลิ่นสังข คณะครุศาสตร 

11. นายเอกวิทย โอภาสพินิจ คณะครุศาสตร 

12. นายภูรนิท ภัทรภูตานนท คณะจิตวิทยา 

13. นายปณณธร หิรญันุสรณสุโข คณะทันตแพทยศาสตร 

14. นายสิรภพ จายพงษ คณะทันตแพทยศาสตร 

15. นายบูรพา อ้ึงพงศภัค คณะนิติศาสตร 

16. นายเรยมอน จันทบูรณ คณะนิเทศศาสตร 

17. นายคุณาพัฒน ศรีชมภู คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

18. นายธนกร ศรีตระกูล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

19. นายธนกร เสชัง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

20. นายธนธรณ สุขเจริญ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

21. นายธนบดี อยางตระกูล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

22. นายเธียรวิชญ ศิลปชีวะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

23. นายพีรนิธิ วิษณุวนิชนันท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

24. นายรักชพันธ มีมาก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

25. นายอมเรศ ชัยรุงปญญา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

26. นายกิตติภณ แปลงไธสง คณะแพทยศาสตร 

27. นายกีฏ ชูเกียรติศิริ คณะแพทยศาสตร 

28. นายวชิรวิทย ขาวเขียว คณะแพทยศาสตร 

29. นายศักยศรณ พิมพิสาร คณะแพทยศาสตร 

30. นายกิตติพิชญ วิชญนิธิ คณะเภสัชศาสตร 

31. นายแสนภูมิ สุภัทรกุล คณะเภสัชศาสตร 

32. นายจิรวัฒน เจริญวัฒนเมธา คณะรัฐศาสตร 

33. นายพศวีร สมบูรณลักขณา คณะรัฐศาสตร 

34. นายศรณวิชญ ชุมชวย คณะรัฐศาสตร 

35. นายกฤต พัฒนากุล คณะวิทยาศาสตร 

36. นายกิตติพัฒน ลี้สมบัตวิัฒนะ คณะวิทยาศาสตร 

37. นายจตุรวิทย หาญเก้ือกูล คณะวิทยาศาสตร 

38. นายจามิน จันทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 

39. นายโชคศิริวัฒน ราชเดิม คณะวิทยาศาสตร 

40. นายฐาปนาวัฒน สนไชย คณะวิทยาศาสตร 

41. นายณภัทร คนธรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร 

42. นายณฏัฐสรชัช เหมืองหมอ คณะวิทยาศาสตร 

43. นายณฐัวัตร อังคณากุล คณะวิทยาศาสตร 

44. นายธนัทชนก ศักดิ์พรหม คณะวิทยาศาสตร 

45. นายนันทวัฒน กลิ่นสุคนธ คณะวิทยาศาสตร 

46. นายนิธิพัฒน วายลม คณะวิทยาศาสตร 
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47. นายพันธพฤกษ พฤฒคิณี คณะวิทยาศาสตร 

48. นายพิจักษณพล ทะมะรมย คณะวิทยาศาสตร 

49. นายภัทรพล อองตั๋ว คณะวิทยาศาสตร 

50. นายภูรณิฐั อุปโคตร คณะวิทยาศาสตร 

51. นายวิชญพล ชมภูมิ่ง คณะวิทยาศาสตร 

52. นายสฐิรณัฐ อุไรรัตน คณะวิทยาศาสตร 

53. นายบุญยปกร ก่ิงแกวกานทอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

54. นายปรเมศวร ศรีทรัพย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

55. นายภัณฑบดี อุปการี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

56. นายโภคบุตร เชื้อรักษ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

57. นายศุภวิชญ ธีระรังสิกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

58. นายสกลวรรธน ไตรสัตยา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

59. นายกณวรรฏศ ฉัตรพัฒนศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร 

60. นายกรณ สุรพัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร 

61. นายกฤตณัฐ มีประมูล คณะวิศวกรรมศาสตร 

62. นายกฤตเมธ กีรติวรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร 

63. นายกฤษกร สิทธิอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

64. นายกัมปนาท ชัยมูลฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

65. นายคมชาญ ชัยวงค คณะวิศวกรรมศาสตร 

66. นายจอมยุทธ พูนชวย คณะวิศวกรรมศาสตร 

67. นายจิราวัฒน เพ็ชรเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร 

68. นายชนัฎฐพล ครินชัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

69. นายชวิน เตริยาภิรมย คณะวิศวกรรมศาสตร 

70. นายชานน เสรีกิจเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร 

71. นายณฐพงศ จิระวุฒิพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

72. นายณฐัชนน รุงบรรเจิด คณะวิศวกรรมศาสตร 

73. นายตอตระกูล พิมพะจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร 

74. นายธนภัทร อภิธรรมบัณฑติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

75. นายธนัตถ ฤกษเวียง คณะวิศวกรรมศาสตร 

76. นายธรรมสรณ ศรินจันทรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 

77. นายธีธัช แกวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

78. นายธีรภพ อุปเทห คณะวิศวกรรมศาสตร 

79. นายนราววิชญ ทองนอก คณะวิศวกรรมศาสตร 

80. นายนฤเบศร กลอมจาด คณะวิศวกรรมศาสตร 

81. นายนวกร ขุนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

82. นายนันทพัฒน ไชยกาล คณะวิศวกรรมศาสตร 

83. นายปุณณวิช พงศศรีอัศวิน คณะวิศวกรรมศาสตร 
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84. นายปุณวัตร วิศาล คณะวิศวกรรมศาสตร 

85. นายพชระ ทัศนียประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร 

86. นายพลธรัตน จันแดง คณะวิศวกรรมศาสตร 

87. นายรุจน สิริปญญาพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

88. นายวริศ เคาเปยมจิต คณะวิศวกรรมศาสตร 

89. นายวุฒิชัย รชตภคนันท คณะวิศวกรรมศาสตร 

90. นายศรชัย นอยลา คณะวิศวกรรมศาสตร 

91. นายศักรินทร วันทาวงษ คณะวิศวกรรมศาสตร 

92. นายศุภวิชญ เจนสวัสดิ์พงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

93. นายสรวิศ ศรีเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร 

94. นายสิทธา ไตรรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร 

95. นายกฤติธี เพ็ชรสุกใส คณะศิลปกรรมศาสตร 

96. นายณฐัชนน ทหายศนันท คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

97. นายธนกฤต โบกรณีย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

98. นายภควัต อ่ิมประเสริฐสุข คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

99. นายชัฐรา หมันเทศมัน คณะสหเวชศาสตร 

100. นายสิทธินนท เสตะพันธ คณะสหเวชศาสตร 

101. นายคีฏการ วณชินันทธาดา คณะสัตวแพทยศาสตร 

102. นายอธิบดี กระแสแสง คณะอักษรศาสตร 

103. นายวรากร บุตรศรีภักดีกุล สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

ใหนิสิตท่ีมีรายชื่อดังกลาว ปฏิบัติดังน้ี 

การยืนยันสิทธ์ิเขาพัก ใช User name และ Password ที่ใชกรอกใบสมัคร Log in เขาไปยืนยัน

สิทธิ์การเขาพัก ต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันพุธท่ี 22 มิถุนายน 2565 

ถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซตของ

สํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากไมดําเนินการตามวัน

และเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาพักทันท ี

การรายงานตัวเปนนสิิตหอพกั ใช User name และ Password ที่ใชกรอกใบสมัคร Log in เขาไปรายงาน

ตัวเปนนิสิตหอพัก ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 

2565 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต

ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com โดยการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลเลขประจําตัวประชาชนใหเปนเลขประจําตัวนิสิต และแนบรูปถาย

แตงกายดวยชุดนิสิตจุฬาฯ ชนิด .jpg ที่มีขนาดไมเกิน 500 KB พื้นหลังของ

รูปเปนสีขาวเทานั้น หากไมดําเนินการตามวันและเวลาที่กําหนด จะถือ

วาสละสิทธิ์การเขาพักทันที 
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การเลือกหองพัก  ใหเลือกหองพัก ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565 

ถึงเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตยที่ 10 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซตของ

สํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com หากนิสิตไมไดทําการเลือก

หองพักภายในวันและเวลาที่กําหนด ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดหองพัก

ใหตามความเหมาะสม 

การชําระคาธรรมเนียมหอพัก ใหนิสิตพิมพใบชําระคาธรรมเนียมหอพักทางเว็บไซตของสํานักงานหอพัก

นิสิต www.rcuchula.com ไปชําระที่ธนาคารกสิกรไทยไดทุกสาขาทั่ว

ประเทศ โดยชําระผานชองทางเคานเตอรธนาคารเทานั้น ในระหวางวัน

จันทรที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ภายใน

เวลาทําการของแตละสาขา และใหนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวัน

มอบตัวเขาหอพัก 

นิสิตตึกจําปา  ชํา ระคา ธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต น        

ปการศกึษา 2565 จํานวน 4,500 บาท 

นิสิตตึกจําป ชําระคาธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2565 จํานวน 

2,500 บาท และชําระเงินประกันคาเสียหายแรกเขา จํานวน 5,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 7,500 บาท 

นิสิตตึกชวนชม ชําระคาธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 2565 จํานวน 

3,500 บาท และชําระเงินประกันคาเสียหายแรกเขา จํานวน 5,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 8,500 บาท 

การมอบตัวเขาพักในหอพักและการปฐมนิเทศนสิิตใหมหอพัก จะประกาศใหทราบตอไป 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  ฝายทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก (ในวันและเวลาราชการเทานั้น) 

ตึกจําปาและตึกจําป หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3643 

ตึกชวนชม หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3660 

 

     ทั้งนี้ หากนิสิตไมดําเนินการในขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธ์ิการเขาพักในหอพกันิสิต 

 
ประกาศ   ณ  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยพร  ภูประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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