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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป�นนิสิตหอพัก ป�การศึกษา 2564 จุฬาลงกรณ*
มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม.ระดับปริญญาตรี ชั้นป�ท่ี 1 ท่ีประสงค*จะเข�าพักในหอพักนิสิต          
ป�การศึกษา 2564 รอบท่ี 1 เรียบร�อยแล�ว จึงประกาศให�นิสิตชายท่ีมีรายชื่อดังต.อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในหอพัก
ดังนี้ 
 

อาคารหอพักนิสิตชาย 5 ช้ัน (ตึกจําปา) 

1. นายโชคชัย ใหม.จันทร* คณะครุศาสตร* 
2. นายฐิติพงศ* ทรัพย*สมบูรณ* คณะครุศาสตร* 
3. นายธรรณ*ธร เหลืองมณี คณะครุศาสตร* 
4. นายภาคภูมิ จันทร*แจ.มศรี คณะครุศาสตร* 
5. นายอาลีฟ สาแมง คณะครุศาสตร* 
6. นายธนกร พวงสุวรรณ คณะจิตวิทยา 
7. นายณัฐวุฒิ ภูมีกอง คณะนิติศาสตร* 
8. นายรุจนเรศ เผือกเงิน คณะนิเทศศาสตร* 
9. นายชัยธวัช เลื่องลือ คณะเภสัชศาสตร* 

10. นายนิตินันท* สร�อยหิน คณะวิทยาศาสตร* 
11. นายนิรุช จันทะคาม คณะวิทยาศาสตร* 
12. นายชัยอมร อินทร*แก�ว คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
13. นายตรีวิทย* ม.วงเเก�ว คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
14. นายพัทธพล มาฉํ่า คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
15. นายวัชรเกียรติ รัตนมูล คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
16. นายวุฒินันท* อรบุตร คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
17. นายสุทัศน* ธัญญเจริญ คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
18. นายธีรภัทร แสงกระจ.าง คณะวิศวกรรมศาสตร* 
19. นายพิตตินันท* หาญสิงห*กุญช* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
20. นายยนตระชัย กล�าหาญ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
21. นายอภิหัตถ* หอมจันทร*โต คณะวิศวกรรมศาสตร* 
22. นายภาณุพงศ* สงสุรินทร* คณะศิลปกรรมศาสตร* 
23. นายจตุพงศ* ปาคําสี คณะเศรษฐศาสตร* 
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24. นายชยกร จุฑาจิเวศ คณะเศรษฐศาสตร* 
 

อาคารหอพักนิสิตชาย 14 ช้ัน (ตึกจําป#) 

 1. นายจุฑาภัทร บุญศรี คณะครุศาสตร* 
 2. นายชลธร ไชศรีจันทร* คณะครุศาสตร* 
 3. นายชัชพิมุข หมาดเท.ง คณะครุศาสตร* 
 4. นายชินวัตร โพนเมืองหล�า คณะครุศาสตร* 
 5. นายเดชาธร วัฒนพิชญากูล คณะครุศาสตร* 
 6. นายต�นตระกูล กลั่นซ�าย คณะครุศาสตร* 
 7. นายถิรนัย ธนัครสมบัติ คณะครุศาสตร* 
 8. นายธนบดี ลําสมุทร คณะครุศาสตร* 
 9. นายธนาดล มองฤทธิ์ คณะครุศาสตร* 
10. นายพงศภัค โพธิ์ดง คณะครุศาสตร* 
11. นายรัฐธีร* ธนะพงศ*ภาวี คณะครุศาสตร* 
12. นายรุสลัน เจJะแม คณะครุศาสตร* 
13. นายวรชิต โคตะวินนท* คณะครุศาสตร* 
14. นายวาสุเทพ ชูตระกูล คณะครุศาสตร* 
15. นายอรรคชัย จุลนาค คณะครุศาสตร* 
16. นายอายุวัต ทวีรัตน* คณะครุศาสตร* 
17. นายเอกราช วงศ*ชาลี คณะครุศาสตร* 
18. นายธนเทพ ลิมปKพาณิชย*กุล คณะทันตแพทยศาสตร* 
19. นายธีรภัทร กรองมะเริง คณะนิเทศศาสตร* 
20. นายวรัญชัย เจริญโชติ คณะนิเทศศาสตร* 
21. นายจิรภัทร พิทักษ*ก่ิงทอง คณะแพทยศาสตร* 
22. นายนฤบดินทร* จิตตรีธาตุ คณะแพทยศาสตร* 
23. นายวิทวัส โทนันต* คณะแพทยศาสตร* 
24. นายเอกนิษฐ* นิธิอนันตกุล คณะแพทยศาสตร* 
25. นายกฤตยชญ* ไชยวงค* คณะวิทยาศาสตร* 
26. นายกิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน* คณะวิทยาศาสตร* 
27. นายกิตติศักด์ิ ทองบ�านโข�ง คณะวิทยาศาสตร* 
28. นายชินโนสุเกะ ยาดะ คณะวิทยาศาสตร* 
29. นายณรงค*รัตน* ทับทิม คณะวิทยาศาสตร* 
30. นายณัชพล ฤกษ*ดี คณะวิทยาศาสตร* 
31. นายณัฐดนัย ใจแก�ว คณะวิทยาศาสตร* 
32. นายณัฐเมธี ชุ�นสามพราน คณะวิทยาศาสตร* 
33. นายธนดล แสนสุข คณะวิทยาศาสตร* 
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34. นายธนศักด์ิ สมัครพงค* คณะวิทยาศาสตร* 
35. นายธีรโชติ รัตนศิริดําริ คณะวิทยาศาสตร* 
36. นายนภัสธ ชินอักษร คณะวิทยาศาสตร* 
37. นายปฏิภากรณ* กันปMญญา คณะวิทยาศาสตร* 
38. นายพบธรรม ธรรมาวุฒิชัย คณะวิทยาศาสตร* 
39. นายพลพล ลิมกุล คณะวิทยาศาสตร* 
40. นายพัทธนันท* นุ.มผ.อง คณะวิทยาศาสตร* 
41. นายพีรวิชญ* ศรีสันต* คณะวิทยาศาสตร* 
42. นายเพชรกล�า สนสังข* คณะวิทยาศาสตร* 
43. นายภัทรดร ภัทรดรปกรณ* คณะวิทยาศาสตร* 
44. นายรชนน เอกประชาสิน คณะวิทยาศาสตร* 
45. นายศักด์ิสิทธิ์ วงค*สุวรรณ* คณะวิทยาศาสตร* 
46. นายสุทธิพงศ* ยะวา คณะวิทยาศาสตร* 
47. นายอภินันท* พวงผกา คณะวิทยาศาสตร* 
48. นายอรรถวุฒิ หนูน�อย คณะวิทยาศาสตร* 
49. นายทัตต*ดนัย ช�างเนียม คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
50. นายนิสิทธิ์ รัตนศิธร คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
51. นายศุภชัย อุดเลิศ คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
52. นายกฤษณ* จันทุมากร คณะวิศวกรรมศาสตร* 
53. นายกษิดิศ ลือชา คณะวิศวกรรมศาสตร* 
54. นายคฑาวุธ พรมรินทร* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
55. นายจอมภูมิฑ* สุกแดง คณะวิศวกรรมศาสตร* 
56. นายจักรพัฒน* สกุลภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร* 
57. นายจิรายุวัฒน* บุญจันทร* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
58. นายจีรทีปต* ขจรศักด์ิว.องไว คณะวิศวกรรมศาสตร* 
59. นายชยพล เลาห*ทวีรุ.งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร* 
60. นายชินโชติ เวทยานนท* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
61. นายณภัทร เฉลิมวัย คณะวิศวกรรมศาสตร* 
62. นายณัฐวัฒน* กลิ่นสุคนธ* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
63. นายเดช วงศ*วีรธร คณะวิศวกรรมศาสตร* 
64. นายทักษ*ดนัย ศรีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร* 
65. นายธนภัทร จันทร*แก�ว คณะวิศวกรรมศาสตร* 
66. นายธนโรจน* กังแฮ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
67. นายธาริน พิชาติพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร* 
68. นายธีรธัช ใคร.ครวญ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
69. นายธีรวัจน* เหรียญสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
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70. นายนราธร บุญประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
71. นายนราวิชญ* นามสนธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
72. นายนุติพงษ* สุทธิขันธ* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
73. นายปMจฉิมบุตร ออมสิน คณะวิศวกรรมศาสตร* 
74. นายผดุงจิตต* ชวนวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร* 
75. นายพชร เพชรใหญ. คณะวิศวกรรมศาสตร* 
76. นายภัทรพล อําไพ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
77. นายภูมิพัฒน* ชัยประเสริฐสุด คณะวิศวกรรมศาสตร* 
78. นายศรัณย*พงศ* ลาภสุขสถิต คณะวิศวกรรมศาสตร* 
79. นายศิริสัก เดชะวรานนท* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
80. นายศุภกร คงประพันธ* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
81. นายศุภฤกษ* คงประพันธ* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
82. นายอนุชา ทิมา คณะวิศวกรรมศาสตร* 
83. นายอภิชาติ แก�วพิลวรมย* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
84. นายอมรเทพ ช.อมะลิ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
85. นายเอกพงศ* จอมวงศ* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
86. นายกตัญOู วาจาสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
87. นายปรมะ ศรีกลัด คณะศิลปกรรมศาสตร* 
88. นายประสิทธิ์ ทิมสีคร�าม คณะศิลปกรรมศาสตร* 
89. นายปาระมี ขจรชีพ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
90. นายวงษ*วรชาติ วงษ*พิทักษ* คณะศิลปกรรมศาสตร* 
91. นายโสภณวิชญ* เอ่ียมแจง คณะศิลปกรรมศาสตร* 
92. นายกิตติภูมิ ตรีสาม คณะเศรษฐศาสตร* 
93. นายอธิเบศ มงคลประเสริฐ คณะสถาปMตยกรรมศาสตร* 
94. นายชินกฤต แก�วสุวรรณ* คณะอักษรศาสตร* 
95. นายภาณุพงศ* จันทรถ คณะอักษรศาสตร* 

 

อาคารหอพักนิสิต 17 ช้ัน (ตึกชวนชม) 

1. นายนราธิป เพียรทอง คณะครุศาสตร* 
2. นายปฏิพัทธ* ค้ิวสถาพร คณะแพทยศาสตร* 
3. นายกฤตพงศ* ลีวงศ*วัฒน* คณะวิทยาศาสตร* 
4. นายณัฐ ตันติราพันธ* คณะวิทยาศาสตร* 
5. นายภูวพัศ เทียมจรรยา คณะวิทยาศาสตร* 
6. นายศิลา พลรักษ* คณะวิทยาศาสตร* 
7. นายนิรชน ค�าขาย คณะวิทยาศาสตร*การกีฬา 
8. นายกฤษกร เพ็งอินทร* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
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9. นายไกร นฤพรเมธี คณะวิศวกรรมศาสตร* 
10. นายชยพล มหัทธนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร* 
11. นายชัชชวิทธิ ์ สีตะวัน คณะวิศวกรรมศาสตร* 
12. นายฐนกร ศรีมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร* 
13. นายณภัทร จันทร*ฟQาเลื่อม คณะวิศวกรรมศาสตร* 
14. นายณัฐนันท* ประสงค*จันทร* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
15. นายณัฐภาส ไกรสีกาจ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
16. นายธนกฤต สุรัตนชัยบุญเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
17. นายธวัชวีร* เอ่ียมอารีรัตนื คณะวิศวกรรมศาสตร* 
18. นายธิษณ*ธวัช อุ.นตJะ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
19. นายธีธัช เสาวธารพงค* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
20. นายบุญชรัสม์ิ น�อยประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
21. นายพุฒิเมธ คําเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
22. นายภคิน ไกรสินธุ* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
23. นายภูริภัทร จารุพิสิฐไพบูลย* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
24. นายรพินทร* นิลวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร* 
25. นายเลิศพิพัฒน* นครินทร*สาคร คณะวิศวกรรมศาสตร* 
26. นายสุเมธ บํารุงสิน คณะวิศวกรรมศาสตร* 
27. นายสุรพีร* สุวรรณ* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
28. นายอภิเชษฐ* คําสุวัตร* คณะวิศวกรรมศาสตร* 
29. นายภูร.องกล�า ลาภตระการ คณะศิลปกรรมศาสตร* 
30. นายภูริ ดอกไม� คณะเศรษฐศาสตร* 
31. นายสิทธิพล อารีรอบ คณะสถาปMตยกรรมศาสตร* 
32. นายฉัตริน เอ่ียมสงคราม คณะอักษรศาสตร* 
33. นายอิทธิกร สุทธิศักด์ิภักดี คณะอักษรศาสตร* 
34. นายเจตนิพิฐ สายแปง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 
ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือดังกล&าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก ใช� User name และ Password ท่ีใช�กรอกใบสมัคร Log in เข�าไปยืนยัน

สิทธิ์เข�าพัก ตั้งแต&เวลา 09.00 น. ของวันเสาร�ท่ี 29 พฤษภาคม 2564 ถึง
เวลา 12.00 น. ของวันจันทร�ท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต�ของ
สํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com/apply หากไม.ดําเนินการ
ตามวันเวลาท่ีกําหนด จะถือว.าสละสิทธิ์การเข�าพักทันที 

 

กําหนดการรายงานตัวเพ่ือแจ)งเลขประจําตัวนิสิตใหม& การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก การเลือกห)องพัก    
การมอบตัวเข)าพักในหอพัก และการปฐมนิ เทศนิ สิตใหม&หอพัก            
จะประกาศให)ทราบต&อไป 
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สอบถามข)อมูลเพ่ิมเติมได)ท่ี หมายเลขโทรศัพท* 0-2218-3643 หรือ 0-2218-3660 ในวันและเวลา
ราชการเท.านั้น 

     ท้ังนี้ หากนิสิตไม&ดําเนินการในข)อใดข)อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข)าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ    ณ  วันท่ี   28 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 

 
 

ชัยพร ภู&ประเสริฐ 
(ผู�ช.วยศาสตราจารย* ดร. ชัยพร  ภู.ประเสริฐ) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


