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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรีท่ีผ#านการคัดเลือกเข&าพักในหอพักนิสิต 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ประจําภาคปลาย ป+การศึกษา 2563 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการดําเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ชายระดับปริญญาตรีท่ีประสงค จะเข�าพักในหอพักนิสิต ประจําภาคปลาย ป+การศึกษา 2563 เรียบร�อยแล�ว             
จึงประกาศให�นิสิตชายท่ีมีรายชื่อดังต4อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
 

    อาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน (ตึกชวนชม) 

1. นายธีรพล สุริยาภณานนท  คณะครุศาสตร  
2. นายศุภณัฐ เดชรักษา คณะครุศาสตร  
3. นายจิรภัทร ธุวจิตต  คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี 
4. นายฐิติพัฒน  รัตตสัมพันธ  คณะเภสัชศาสตร  
5. นายภูมิพิพัฒน  พรสาโรจน  คณะเภสัชศาสตร  
6. นายจักรินทร  บุญเสริม คณะวิทยาศาสตร  
7. นายดณณ  แสงโสภณ คณะวิทยาศาสตร  
8. นายธีรภัทร เพ็งช4วย คณะวิทยาศาสตร  
9. นายพิธิวัฒน  ไม�เกตุ คณะวิทยาศาสตร  
10. นายเพชรายุทธ ซ่ือสัตย  คณะวิทยาศาสตร  
11. นายอภิรัก คุณานพรัตน  คณะวิทยาศาสตร  
12. นายคมกริช ต้ังสุข คณะวิศวกรรมศาสตร  
13. นายชานน นาวิบูลวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร  
14. นายพงศกร เดชานีรนาท คณะวิศวกรรมศาสตร  
15. นายภสน จับบาง คณะวิศวกรรมศาสตร  
16. นายวีรวิชญ  วิจิตร ปDญญโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร  
17. นายอินทนนท  ฉัตรชัยพลรัตน  คณะวิศวกรรมศาสตร  
18. นายกิตติธัช พรดอนก4อ คณะศิลปกรรมศาสตร  
19. นายพงศธร เกตุพัด สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

    อาคารหอพักนิสิตชาย 14 ช้ัน (ตึกจําป+) 

1. นายติณณภพ เมืองแทน คณะครุศาสตร  
2. นายภูเมธ วรรณปก คณะครุศาสตร  
3. นายกฤษฏิ์ ณ หนองคาย คณะนิติศาสตร  
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4. นายกุศลิน กุ�ยประเสริฐ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี 
5. นายจักรกฤษณ  สุขหน�าไม� คณะเภสัชศาสตร  
6. นายณัฐยศ ทิพยกานนท  คณะเภสัชศาสตร  
7. นายอุดมศักด์ิ ทองเครือ คณะเภสัชศาสตร  
8. นายณัฐชิต มะปรางหวาน คณะวิทยาศาสตร  
9. นายพงศ ปภพ กิติสมเกียรติ คณะวิทยาศาสตร  
10. นายเมธาพันธ  ปวิชสิทธิพัฒน  คณะวิทยาศาสตร  
11. นายเสฎฐวุฒ ิ ธนาคํา คณะวิทยาศาสตร  
12. นายธราเทพ จักษุรักษ  คณะวิทยาศาสตร การกีฬา 
13. นายกิตติพร ไลทา คณะวิศวกรรมศาสตร  
14. นายชญานนท  ศรีจรัส คณะวิศวกรรมศาสตร  
15. นายชลสิทธิ ์ อัครธิติโรจน  คณะวิศวกรรมศาสตร  
16. นายไชโย อรุณเดชาวัฒน  คณะวิศวกรรมศาสตร  
17. นายณัฐวุฒิ ทรัพย วัฒนไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร  
18. นายนวฤทธิ์ สุขเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร  
19. นายภพพล ขาวทอง คณะวิศวกรรมศาสตร  
20. นายภูริพงศ  ประเสริฐสุข คณะวิศวกรรมศาสตร  
21. นายโรจนณัฐ คุณากรโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร  
22. นายศุภกิตต์ิ อ้ึงเจริญทรัพย  คณะวิศวกรรมศาสตร  
23. นายณัฐวุฒิ วิชัยวงค  คณะศิลปกรรมศาสตร  
24. นายวชิรวิชย  สาธิตะกร คณะสหเวชศาสตร  
25. นายธนกฤต โกศัยพัฒน  คณะสัตวแพทยศาสตร  
26. นายภูริเดช เทพคํา คณะสัตวแพทยศาสตร  
27. นายเขมรัฐ ใจสบาย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
28. นายนรากร เมืองไข4 สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
29. นายสกลวัชร  ดอกเข็ม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

    อาคารหอพักนิสิตชาย 5 ช้ัน (ตึกจําปา) 

1. นายธนพัฒน  ตวงหิรัญโชติ คณะวิทยาศาสตร  
2. นายกิมฮง เต็จ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
3. นายไกรวิชญ  คู4พิทักษขจร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
4. นายเจษฎา รัตนศรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
5. นายณัฐพล ไตรลักษณ  สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
6. นายตารก  อ่ิมกระโทก สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
7. นายปรมัตถ  นพวงศ  สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
8. นายเมธี เรือนพิมาย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 



3 
 

9. นายศราวุธ มักทองหลาง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
10. นายสิทธิชัย ฟDกเถ่ือน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 

          ให&นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล#าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ให�นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข�าพักและรายงานตัว โดยใช� User name และ 

Password ท่ีใช�กรอกใบสมัคร Log in เข�าไปยืนยันเลขประจําตัวนิสิต และ
แนบไฟล รูปถ4ายชนิด .jpg ขนาดไม4เกิน 500 KB แต4งกายด�วยชุดนิสิตจุฬาฯ 
พ้ืนหลังของรูปเป_นสีขาว สีฟ̀า หรือสีน้ําเงินเท4านั้น ตั้งแต#เวลา 09.00 น. 
ของวันจันทร�ท่ี 7 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันพุธท่ี 9 
ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต�ของหอพักนิสิต www.rcuchula.com     

การเลือกห&องพัก  ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดห�องพักให�ตามความเหมาะสม 
วันมอบตัวเข&าพักในหอพักนิสิต วันจันทร�ท่ี 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ สํานักงาน

หอพักนิสิต ตึกพุดซ�อน ชั้น 2 (ในกรณีท่ีนิสิตไม4สามารถมามอบตัวเข�าพัก
ตามกําหนดได� ให�ติดต4อสํานักงานหอพักนิสิตเป_นรายบุคคลไป) 

การชําระค#าธรรมเนียมหอพัก 1. นิสิตตึกชวนชม จะต�องชําระค4าธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 
2564 จํานวน 3,500 บาท และค4าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 
5,000 บาท รวมท้ังสิ้น 8,500 บาท ในวันศุกร ท่ี 8 มกราคม 2564 
2. นิสิตตึกจําป+ จะต�องชําระค4าธรรมเนียมหอพักของเดือนมกราคม 2564
จํานวน 2,500 บาท และค4าประกันความเสียหายแรกเข�า จํานวน 5,000 
บาท รวมท้ังสิ้น 7,500 บาท ในวันศุกร ท่ี 8 มกราคม 2564 
3. นิสิตตึกจําปา จะต�องชําระค4าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาปลาย 
ป+การศึกษา 2563 จํานวน 4,500 บาท ในวันศุกร ท่ี 22 มกราคม 2564 
โดยข้ันตอนและรายละเอียดต4างๆ จะประกาศให�ทราบในวันมอบตัวเข�าพัก 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม#หอพัก นิสิตใหม4หอพักทุกคนต�องเข�ารับการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน  วัน เวลา 
และรายละเอียดต4างๆ จะประกาศให�ทราบต4อไป 

สอบถามข&อมูลเพ่ิมเติมได&ท่ี หมายเลขโทรศัพท  0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท4านั้น 
     ท้ังนี้ หากนิสิตไม#ดําเนินการในข&อใดข&อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข&าพักในหอพักนิสิต 

 

ประกาศ    ณ  วันท่ี   4  ธันวาคม  2563 
  

ชัยพร ภู4ประเสริฐ 
(ผู�ช4วยศาสตราจารย  ดร.ชัยพร  ภู4ประเสริฐ) 

  รองอธิการบดี 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


