
 

 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 
--------------------------------------- 

      ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
ใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว         
จึงประกาศให้นิสิตชายทีม่ีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       

   อาคารหอพักนิสิต 5 ชั้น (ตึกจำปา) 
1. 
2. 

นายอะหมัด 
นายวราวุฒ ิ

หีมเบ็ญหมัด 
สวัสดิ ์

คณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

 

   อาคารหอพักนิสิต 14 ชั้น (ตึกจำป)ี 

1. นายกรชิต สุขานุศาสน์ คณะครุศาสตร์ 
2. นายกวิน ซื่อตรง คณะครุศาสตร์ 
3. นายจิรกิตติ์ แสงศรี คณะครุศาสตร์ 
4. นายฉันท์ชนะ เกิดจันทร์ตรง คณะครุศาสตร์ 
5. นายติณณภพ เมืองแทน คณะครุศาสตร์ 
6. นายธณพล ศรีเสน่ห์ คณะครุศาสตร์ 
7. นายธนปกรณ์ พงศ์ทัศนะธาดา คณะครุศาสตร์ 
8. นายธรรมรัตน์ นารัมย์ คณะครุศาสตร์ 
9. นายนราธิป ธัญญะอุดม คณะครุศาสตร์ 
10. นายนรินทร์ บุญทา คณะครุศาสตร์ 
11. นายนฤพนธ์ ศรีเชื้อ คณะครุศาสตร์ 
12. นายบุญรักษา คงรัตนานนท์ คณะครุศาสตร์ 
13. นายปุญญพัฒน์ ชีวเพชรมงคล คณะครุศาสตร์ 
14. นายพีรณัฐ อินทะโส คณะครุศาสตร์ 
15. นายพีระพัฒน์ คงช่วย คณะครุศาสตร์ 
16. นายมนภัทร จันทร์ทอง คณะครุศาสตร์ 
17. นายศุภเสกข์ เจริญสิน คณะครุศาสตร์ 
18. นายสุรณัฐ สิทธาเศรษฐ์ คณะครุศาสตร์ 
19. นายอภิสิทธิ์ สุทธิสนธ ์ คณะครุศาสตร์ 
20. นายธนัทธัญภัทร คงทอง คณะจิตวิทยา 
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21. นายวิษณุ สุมาลี คณะจิตวิทยา 
22. นายพีรวัส อัครวณิชชา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
23. นายทนง อังควานิช คณะนิติศาสตร์ 
24. นายปิยภัทร วิเชียรสมุทร คณะนิติศาสตร์ 
25. นายศศิน ธนะภพ คณะนิติศาสตร์ 
26. นายสิรวิชญ ์ ทิพยมณฑล คณะนิติศาสตร์ 
27. นายชนาธิป สายยาโน คณะนิเทศศาสตร์ 
28. นายธนธรณ์ รุ่งอุทัย คณะนิเทศศาสตร์ 
29. นายณภัทร สุวรรณชื่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
30. นายทนุธรรม ปงเมืองมูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
31. นายเร็น โยเนฮะนะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
32. นายศุภวิชญ์ บัวทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
33. นายวรภัทร พฤกษ์ทยานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
34. นายภีมวัฒน์ วิสิทธิ์กาศ คณะแพทยศาสตร์ 
35. นายจักรกฤษณ์ สุขหน้าไม้ คณะเภสัชศาสตร์ 
36. นายจิรวัฒน์ โชติวรอานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 
37. นายชัชพีร์ คันธศักดิ์ศิริ คณะเภสัชศาสตร์ 
38. นายณัฐยศ ทิพยกานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 
39. นายเทพพิทักษ์ เข็มลา คณะเภสัชศาสตร์ 
40. นายบรรพต มาม่ิง คณะเภสัชศาสตร์ 
41. นายพรภูเบศวร์ บรรเทากุล คณะเภสัชศาสตร์ 
42. นายเทอดกมล คุ้มสอาด คณะรัฐศาสตร์ 
43. นายธนพล โสขุมา คณะรัฐศาสตร์ 
44. นายพชร เจริญวานิช คณะรัฐศาสตร์ 
45. นายยุทธภูมิ จินะไชย คณะรัฐศาสตร์ 
46. นายกรวิชญ์ ประสิทธิ์นุ้ย คณะวิทยาศาสตร์ 
47. นายกวี ชัยอิสรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
48. นายกิตติภพ ประสงค์ทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
49. นายคณิศร สุวรรณไตรย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
50. นายจิรวัฒน์ ศรีฉ่ำพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
51. นายฉัตรมงคล กรวิทยาศิลป คณะวิทยาศาสตร์ 
52. นายชนะศักดิ์ แสงจันทร์ฉาย คณะวิทยาศาสตร์ 
53. นายชาญธวัช ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
54. นายณัฏฐ์ภัทร์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 
55. นายณัฐพงศ์ บัวดำ คณะวิทยาศาสตร์ 
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56. นายต่อกมล บุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 
57. นายธนบดี บุญวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
58. นายธนะเมศฐ์ สุรัฐนันทศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 
59. นายธนาดล บุญทวี คณะวิทยาศาสตร์ 
60. นายธีรดนย์ สังฆเวช คณะวิทยาศาสตร์ 
61. นายนนทวัฒน์ ฤทธิแผลง คณะวิทยาศาสตร์ 
62. นายนภดล วงษ์โสภณากุล คณะวิทยาศาสตร์ 
63. นายนำธรรม เฟ่ืองเฉลย คณะวิทยาศาสตร์ 
64. นายปพน ใจกว้าง คณะวิทยาศาสตร์ 
65. นายปรินทร์ กรป้องกัน คณะวิทยาศาสตร์ 
66. นายพีรวิชญ์ ชราชิต คณะวิทยาศาสตร์ 
67. นายพีระณัฐ แสงละออ คณะวิทยาศาสตร์ 
68. นายพีระพัฒน์ พิทักษ์สันติ คณะวิทยาศาสตร์ 
69. นายพุฒิสรรค์ รุ่งเจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์ 
70. นายภัทรกร สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
71. นายภัทรพล อยู่สุข คณะวิทยาศาสตร์ 
72. นายภาคภูมิ มากบุญ คณะวิทยาศาสตร์ 
73. นายภูชิสส ์ ศิริมาศ คณะวิทยาศาสตร์ 
74. นายภูตะวัน เดชบุรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
75. นายภูมิพัฒน์ พัฒน์ชู คณะวิทยาศาสตร์ 
76. นายวรวิช ฐิติวรชิน คณะวิทยาศาสตร์ 
77. นายวีรภัทร คำเฟือง คณะวิทยาศาสตร์ 
78. นายวีรวัฒน ์ กมลอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
79. นายศิวรุต ขวัญเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์ 
80. นายศุภกฤต ประพฤติชอบ คณะวิทยาศาสตร์ 
81. นายศุภชัย เอกพลพิสิฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
82. นายสยามชัย ไพจาน คณะวิทยาศาสตร์ 
83. นายสหวัฒน ์ เหล่าดี คณะวิทยาศาสตร์ 
84. นายสิทธิเดช ภูสีเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 
85. นายสิปปวิชญ์ เนื่องจำนงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
86. นายสุรยุทธ์ วุฒิจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
87. นายสุรสิทธิ์ กองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
88. นายเสริมสกุล เสริมพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 
89. นายอดิลันต์ บากา คณะวิทยาศาสตร์ 
90. นายอนัส ยูโซะ คณะวิทยาศาสตร์ 
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91. นายอภิบดินทร์ แก้วเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 
92. นายอะตอม เชีย คณะวิทยาศาสตร์ 
93. นายฮาริส ยีสมัน คณะวิทยาศาสตร์ 
94. นายณพวัฒน์ วงศ์เกียรติขจร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
95. นายธนาคม วิงวอน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
96. นายธิติ สุริยะวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
97. นายธิติภูมิ เชิดชูจระกูลศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
98. นายเนติพล นิธิกรกุลกิตติ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
99. นายภาณุพงษ์ พรสิทธิโชค คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
100. นายโยธิน พลายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
101. นายศุภณัฏฐ์ บัวใหม ่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
102. นายสุทัศน์ อินจิโน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
103. นายกิตติทัต มหานิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
104. นายเกียรติ์การันต์ บุญเลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
105. นายจิรวัฒน์ ไชยบุรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
106. นายชยางกูร สอนเสนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
107. นายชลธร สุขสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
108. นายชัยพฤกษ์ มูสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
109. นายชาตรี คุรุภากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
110. นายณัชพล จิตตุรงค์อาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
111. นายณัฐดนัย จารุทิกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
112. นายณัฐวีร นันทกอบกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
113. นายธนพล ทิรอยรัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
114. นายธนพัต เมืองใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
115. นายธัญธรณ์ จรัญศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
116. นายนพเมศฐ์ เกียรติพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
117. นายปภพ ต่วนชื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
118. นายประสพโชค รอดศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
119. นายปุญญพัฒน พนาลิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
120. นายพงศ์พล สุจิรพัฒน์พงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
121. นายพิชัยยุทธ์ บริสุทธิ์บงกช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
122. นายพิมุกข์ โมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
123. นายภีรพงษ์ พฤทธิ์รุ่งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
124. นายภู คำหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
125. นายภูมิพัฒน์ ประสงค์เสรีนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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126. นายวิโรจน ์ ทิพย์พิมานพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
127. นายสรวิชญ ์ ผลดีประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
128. นายกษมา พรหมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
129. นายจตุปกรณ์ มีเดช คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
130. นายรวีโรจน ์ ก้านชมภู คณะเศรษฐศาสตร์ 
131. นายธนกร จุฑาภิรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
132. นายพฤฒพงศ์ สังข์นัครา คณะสหเวชศาสตร์ 
133. นายเมตไตรย์ สุขสุวานนท์ คณะสหเวชศาสตร์ 
134. นายสิรภพ ปรีดาวรานนท์ คณะสหเวชศาสตร์ 
135. นายสุวัฒนชัย เชื้อแถว คณะสหเวชศาสตร์ 
136. นายธนชนก วงศ์สวัสดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
137. นายแก้วนิมิตร รุ่งเจริญกิจ คณะอักษรศาสตร์ 
138. นายจิรายุ เทพมะที คณะอักษรศาสตร์ 
139. นายเธียรชัย ทองเงิน คณะอักษรศาสตร์ 
140. นายปริญญเศรษฐ์ ปทานุคม คณะอักษรศาสตร์ 
141. นายพัธดล ศรีอินทร์ คณะอักษรศาสตร์ 
142. นายศุภณัฐ มังคลาด คณะอักษรศาสตร์ 
143. นายจิรวัฒน์ ศรีวิชัย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
144. นายนพนันทน์ บ่อแก้วทรัพย์ดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
145. นายพิพัฒน์ ศรีอินทร์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
146. นายวรวุฒ ิ ทองเผือก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

  

    อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) 

1. นายหริภพ เสรีรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ให้นิสิตที่มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ให้นิสิตยืนยันสิทธิ ์การเข้าพักและรายงานตัว โดย ใช้ User name และ 

Password ที่ใช้กรอกใบสมัคร Log in เข้าไปยืนยันเลขประจำตัวนิสิต และ
แนบไฟล์รูปถ่ายชนิด .jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ 

พื้นหลังของรูปเป็นสีขาว สีฟ้า หรือสีน้ำเงินเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

ของวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 
กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของหอพักนิสิต www.rcuchula.com    
ทั ้งนี ้ หากนิสิตได้ร ับการประกาศรายชื ่อเป็นผู ้มีสิทธิ ์เข้าพักในหอพัก
พวงชมพู (U–Center) ด้วย ให้เลือกยืนยันสิทธิ ์การเข้าพักเพียงที่เดียว
เท่านั้น หากสำนักงานหอพักนิสิตตรวจพบในภายหลังว่านิสิตแจ้งยืนยันสิทธิ์
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ทั้งสองที่ โดยไม่ได้ทำการแจ้งยกเลิกที่ใดที่หนึ่ง นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
พักท้ังสองท่ี 

การเลือกห้องพัก   1. นิสิตชายตึกจำปา ทางสำนักงานหอพักนิสิตจะจัดห้องพักให้ 
2. ให้นิสิตชายตึกชวนชมเลือกห้องพัก ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
23.59 น. ของวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น 
3. ให้นิสิตชายตึกจำปีเลือกห้องพัก ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
23.59 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 
โดยเลือกทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com 
หากนิสิตไม่ได้เลือกห้องพักภายในเวลาที่กำหนด ทางสำนักงานหอพักนิสิต
จะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม 

การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก  1. นิสิตชายตึกจำปา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4,500 บาท 
2. นิสิตชายตึกจำปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 
2563 จำนวน 2,500 บาท และค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จำนวน 
5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,500 บาท 
3. นิสิตชายตึกชวนชม จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนสิงหาคม 
2563 จำนวน 3,500 บาท และค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จำนวน 
5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท 
ในระหว่างวันพุธที ่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที ่ 31 กรกฎาคม 
2563  โดยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป และ
ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันมอบตัวเข้าหอพัก 

การมอบตัวเข้าพกัในหอพัก การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักจะประกาศให้ทราบต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์0-2218-3643 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
 

ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  2563 

 
 
 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
                    รองอธิการบดี 
             ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 


