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ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือนิสิตชายระดับปริญญาตรี ช้ันป#ท่ี 1 ท่ีผ&านการคัดเลือกเข)าพักในอาคารหอพักนิสิต 5 ช้ัน 

(ตึกจําปา) ประจําภาคต)น ป#การศึกษา 2560 
--------------------------------------- 

      ด�วยบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม$
ระดับปริญญาตรี ชั้นป(ท่ี 1 ท่ีประสงค�จะเข�าพักในหอพักนิสิต ป(การศึกษา 2560 เรียบร�อยแล�ว จึงประกาศให�
นิสิตท่ีมีรายชื่อดังต$อไปนี้ ได�รับสิทธิ์เข�าพักในอาคารหอพักนิสิต 5 ชั้น (ตึกจําปา) 
  

1. นายจตุรงค� แสวงวงค� คณะครุศาสตร� 
2. นายชุติพงศ� ส$วนบุญ คณะครุศาสตร� 
3. นายณัฏฐกิตต� บุรทิพาพงศ� คณะครุศาสตร� 
4. นายณัฐชนนท� จิตอารี คณะครุศาสตร� 
5. นายณัฐนันท� สุขสรรถาวร คณะครุศาสตร� 
6. นายณัฐวัฒน� ไตรระเบียบ คณะครุศาสตร� 
7. นายถิรวัฒน� สายวิเศษ คณะครุศาสตร� 
8. นายธงชัย จําเริญศรี คณะครุศาสตร� 
9. นายธนดล โภคา คณะครุศาสตร� 
10. นายธราธิป ธรรมวิเศษ คณะครุศาสตร� 
11. นายธีรนันต� มีเนียม คณะครุศาสตร� 
12. นายนราวิชญ� บุญญปุรานนท� คณะครุศาสตร� 
13. นายบุญเลิศ งามทองหล$อ คณะครุศาสตร� 
14. นายภัคพงศ� หม่ืนชํานาญ คณะครุศาสตร� 
15. นายวชิรวิทย� หงษาชุม คณะครุศาสตร� 
16. นายสรวงศ� พ$วงสูงเนิน คณะครุศาสตร� 
17. นายสูไฮมี มาหะมุ คณะครุศาสตร� 
18. นายอัสวัน ดอลี คณะครุศาสตร� 
19. นายกฤษณะ ม่ันแช$ม คณะจิตวิทยา 
20. นายสัญฐกรณ� วิเวโก คณะทันตแพทยศาสตร� 
21. นายสิรานุวัฒน� วิกล คณะทันตแพทยศาสตร� 
22. นายเกษมณัช ปานเต$ง คณะนิติศาสตร� 
23. นายไกรพิชญ� ไพศาลสุวรรณ คณะนิติศาสตร� 
24. นายชนินทร� ประพันธ�พจน� คณะนิติศาสตร� 
25. นายณัฐพล ซ้ือสิริไพศาล คณะนิติศาสตร� 
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26. 

 
นายเนติพงษ� 

 
จําปาทอง 

 
คณะนิติศาสตร� 

27. นายพีร� หวังดี คณะนิติศาสตร� 
28. นายสุรชัย เมธาอนันต�กุล คณะนิติศาสตร� 
29. นายกุลชาติ ทูลธรรมวรคุณ คณะนิเทศศาสตร� 
30. นายครองพิภพ วิรัตินันท� คณะนิเทศศาสตร� 
31. นายชานน วัฒนาพร คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
32. นายนายธีรวัชร รัตนวิระกุล คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
33. นายปฏิภัทร� ใจอยู$ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
34. นายภฑิล พรหมวรรณะ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
35. นายภูมิพิทักษ� จันทร�เอ�ย คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
36. นายวิจิตรสิน บุตรพลอย คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
37. นายบวรพันธ� จงประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร� 
38. นายพัฒนศักด์ิ สมบูรณ� คณะเภสัชศาสตร� 
39. นายพิชญะ ซาโต� คณะเภสัชศาสตร� 
40. นายกฤตพร ภูมี คณะรัฐศาสตร� 
41. นายณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ คณะรัฐศาสตร� 
42. นายนันทวัฒน� หงษ�แก�ว คณะรัฐศาสตร� 
43. นายปรมัตถ� เจริญยิ่ง คณะรัฐศาสตร� 
44. นายภัทรกิจ สัญชยานุกูล คณะรัฐศาสตร� 
45. นายจิรายุทธ แก�วหริ่ง คณะวิทยาศาสตร� 
46. นายจิรายุส รัตนา คณะวิทยาศาสตร� 
47. นายชัยพร พูลสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร� 
48. นายณัฐพงษ� เตชะวานนท� คณะวิทยาศาสตร� 
49. นายณัฐพล ผาสุขกรรม คณะวิทยาศาสตร� 
50. นายณัฐพล ดีสม คณะวิทยาศาสตร� 
51. นายณัฐพันธ� พองผลา คณะวิทยาศาสตร� 
52. นายณัฐศักด์ิ ศักด์ิโกมลพิทักษ� คณะวิทยาศาสตร� 
53. นายทีปกร ซอนรัมย� คณะวิทยาศาสตร� 
54. นายธนญชัย ยศใจ คณะวิทยาศาสตร� 
55. นายธนเดช รุ$งศรีพัฒนพร คณะวิทยาศาสตร� 
56. นายธนวัฒน� ธนาผลไพบูลย� คณะวิทยาศาสตร� 
57. นายธีระยุทธ อัฒจักร คณะวิทยาศาสตร� 
58. นายธีระวัฒน� ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร� 
59. นายเธียรปวีณ บุญเสร็จ คณะวิทยาศาสตร� 
60. นายนฤเดช แซ$ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร� 



3 
 

 
61. 

 
นายพีรกานต� 

 
มงคลสินธุ� 

 
คณะวิทยาศาสตร� 

62. นายพีรสุวัฒณ� ธิติณัฐวีร� คณะวิทยาศาสตร� 
63. นายภูริภัทร ศรีพระคุณ คณะวิทยาศาสตร� 
64. นายวรเทพ ทองทาบ คณะวิทยาศาสตร� 
65. นายวิชัย แซ$ม�า คณะวิทยาศาสตร� 
66. นายวิทยา โสมณวัตร� คณะวิทยาศาสตร� 
67. นายสมพล คนเพียร คณะวิทยาศาสตร� 
68. นายสิทธิผล นุชถาวรลักษณ� คณะวิทยาศาสตร� 
69. นายสิทธิพงศ� พิทักษ�วัฒนานนท� คณะวิทยาศาสตร� 
70. นายสิทธิศักด์ิ เหลี่ยมดี คณะวิทยาศาสตร� 
71. นายสิรดนัย สินธุสัย คณะวิทยาศาสตร� 
72. นายอดิศักด์ิ สีดามาตร คณะวิทยาศาสตร� 
73. นายอภิวัฒน� นวนมะณี คณะวิทยาศาสตร� 
74. นายอภิสิทธิ์ พันตุ�ย คณะวิทยาศาสตร� 
75. นายอุสมาน นิลสอาด คณะวิทยาศาสตร� 
76. นายกมล วงศ�อยู$ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
77. นายธนกร เกรัมย� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
78. นายพูลศักด์ิ กุลเจริญทรัพย� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
79. นายภูภัชร พัฒนธารธาดา คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
80. นายสิทธิกร เอาวิริยะกุล คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
81. นายกฤตภาส หลักชัย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
82. นายกฤษณะ ขันแก�ว คณะวิศวกรรมศาสตร� 
83. นายกิตติธัช บุญแสน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
84. นายณรงค�ศักด์ิ จุฬา คณะวิศวกรรมศาสตร� 
85. นายณัฐพินัย ผลงาม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
86. นายดิฐศิลปL วิรุฬหวาณิชย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
87. นายทศพร ทัศนานุตริยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
88. นายนันทวัฒน� จันทวงค� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
89. นายปุญยวัจน� สง$าปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร� 
90. นายพรเทพ ศิริวังไชย คณะวิศวกรรมศาสตร� 
91. นายมูบีน เล็งฮะ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
92. นายวิษณุ ค�าเครื่องเรือน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
93. นายศุภกิจ อิทธิประเวศน� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
94. นายอนุรัตน� คํานวน คณะวิศวกรรมศาสตร� 
95. นายอานนท� แสงเถกิง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
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96. 

 
นายอิทธิกร 

 
สามารถ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 

97. นายธีมากร บุญโกย คณะศิลปกรรมศาสตร� 
98. นายปลอดภัย หม่ืนประเสริฐ คณะศิลปกรรมศาสตร� 
99. นายมนัสชัย พิมพ�จันทร� คณะศิลปกรรมศาสตร� 
100. นายรัชพล ทักษิณาธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร� 
101. นายอรรถพล จงทัน คณะศิลปกรรมศาสตร� 
102. นายณัฐวุฒิ พรมพุฒค�า คณะเศรษฐศาสตร� 
103. นายธนาคม บุญประคม คณะเศรษฐศาสตร� 
104. นายนันธชัย เผือกจันทร� คณะเศรษฐศาสตร� 
105. นายมุฟตี หะมะ คณะเศรษฐศาสตร� 
106. นายวีระยุทธ� ทองนาค คณะเศรษฐศาสตร� 
107. นายอนันตยศ แซ$โค�ว คณะเศรษฐศาสตร� 
108. นายสุพกิจ เรืองแจ$ม คณะสถาปNตยกรรมศาสตร� 
109. นายกิตติพงษ� วงเฟOอง คณะสหเวชศาสตร� 
110. นายเกรียงศักด์ิ วงษ�สนิท คณะสหเวชศาสตร� 
111. นายจิระเดช ทองดี คณะสหเวชศาสตร� 
112. นายชราวุฒ ิ แวงวรรณ คณะสหเวชศาสตร� 
113. นายธนากร แสนแพง คณะสหเวชศาสตร� 
114. นายหิรัญ คําทวี คณะสหเวชศาสตร� 
115. นายอภิวิชญ� ลานุช คณะสหเวชศาสตร� 
116. นายจิรายุส แก�วบาง คณะสัตวแพทยศาสตร� 
117. นายเจษฎา หวานพร�อม คณะสัตวแพทยศาสตร� 
118. นายณัฐพล เกิดสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
119. นายวัชรพงษ� อินชะนะ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
120. นายอดิศร แสงสี คณะสัตวแพทยศาสตร� 
121. นายอธิษฐ� ลอยลิ่ว คณะสัตวแพทยศาสตร� 
122. นายกนิษฐ� วิเศษสิงห� คณะอักษรศาสตร� 
123. นายไกรวิชญ� คู$พิทักษ�ขจร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
124. นายเขมรัฐ ใจสบาย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
125. นายเจษฎา รัตนศรี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
126. นายณัฐพล ไตรลักษณ� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
127. นายต$วนอัฟดอล โตะกูบาฮา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
128. นายนรากร เมืองไข$ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
129. นายปรมัตถ� นพวงศ� สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
130. นายพงศธร เกตุพัด สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
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131. 

 
นายเมธี 

 
เรือนพิมาย 

 
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

132. นายศราวุธ มักทองหลาง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
133. นายสกลวัชร� ดอกเข็ม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
134. นายสนธยา อ่ิมกระโทก สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
135. นายสิทธิชัย ฟNกเถ่ือน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 
ท้ังนี้ หากมีนิสิตผู�ใดสละสิทธิ์การเข�าพัก จะเรียกนิสิตสํารองเข�าพักตามลําดับดังนี้ 

1. นายวีระวัฒน� ก$อแก�ว คณะวิทยาศาสตร� 
2. นายณรงค�ฤทธิ์ ชัยวงค� คณะวิทยาศาสตร� 
3. นายณัฐกรณ� หนูมโน คณะอักษรศาสตร� 
4. นายฟาอิศ จินเดหวา คณะวิทยาศาสตร� 
5. นายธเนศ ศรีโมรา คณะวิทยาศาสตร� 
6. นายนนทวัฒน� ผจญ คณะวิทยาศาสตร� 
7. นายนันทภัทร� จั่นสนิท คณะวิทยาศาสตร� 
8. นายภรดร พิพัฒน�วณิชย� คณะจิตวิทยา 
9. นายศุภชัย ศรีแก�ว คณะครุศาสตร� 
10. นายสุรกิจ เฉลิมวัย คณะครุศาสตร� 
11. นายสิริโชค ชัยศรี คณะสหเวชศาสตร� 
12. นายสรายุทธ วงษ�จันทร� คณะสหเวชศาสตร� 
13. นายปราณนต� พิมพ�พันธุ� คณะครุศาสตร� 
14. นายรวินทร ดวงเกตุ คณะวิทยาศาสตร� 
15. นายขจรศักด์ิ อุตรธิยางค� คณะครุศาสตร� 
16. นายศดิศ เครื่องจําปา คณะครุศาสตร� 
17. นายปณวัฒน� เคนโยธา คณะครุศาสตร� 
18. นายธนกฤต เมฆเจริญ คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
19. นายเปรม ชุติอําไพวษ� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
20. นายสิทธิโชค ชุ$มสีดา คณะวิทยาศาสตร� 
21. นายสากล นนทะภา คณะครุศาสตร� 

 
ให)นิสิตท่ีมีรายช่ือเป6นตัวจริง ลําดับท่ี 1 – 135 ปฏิบัติดังนี้ 

การยืนยันสิทธิ์เข)าพัก ให�นิสิตรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข�าพัก ตั้งแต&เวลา 08.00 น. ของวันจันทร�ท่ี 
10 กรกฎาคม 2560 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 
2560 ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com โดย
ใช� User name และ Password ท่ีใช�ในการกรอกใบสมัคร ดําเนินการดังนี้ 
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1. Login เข�าไปเปลี่ยนแปลงข�อมูลเลขประจําตัวประชาชนให�เปaนเลข
ประจําตัวนิสิต 
2. แนบ File รูปถ$ายชนิด .jpg มีขนาดไม$เกิน 500 KB แต$งกายด�วยชุดนิสิต
จุฬาฯ พ้ืนหลังของรูปเปaนสีฟiาหรือสีน้ําเงินเท$านั้น 

ห)องพัก  ทางสํานักงานหอพักนิสิตจะจัดห)องพักให)ตามความเหมาะสม โดยจะ
ประกาศหมายเลขห�องพักให�นิสิตรับทราบภายในวันจันทร�ท่ี 17 กรกฎาคม 
2560 ทางเว็บไซต�ของสํานักงานหอพักนิสิต www.rcuchula.com 

การชําระค&าธรรมเนียมหอพัก  นิสิตจะต�องชําระค$าธรรมเนียมหอพัก ประจําภาคต�น ป(การศึกษา 2560 
จํานวน 4,500 บาท โดยให)นิสิตพิมพ�ใบแจ)งชําระหนี้จากเว็บไซต�ของ
สํานักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com แล)วนําไปชําระท่ี
จุดบริการของธนาคารไทยพาณิชย�ได)ทุกสาขา ตั้งแต&วันอังคารท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 ถึงวันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคารไทยพาณิชย�เท&านั้น 

การมอบตัวเข)าพัก นิสิตใหม$ตึกจําปามอบตัวเข�าพัก ในวันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 เวลา 
08.00 – 11.00 น. ณ โถงชั้นล$าง อาคารหอพักนิสิตชาย 14 ชั้น (ตึกจําป() 
และประชุมผู)ปกครองนิสิตใหม&หอพัก เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงยิม 
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค� หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

สอบถามข)อมูลเพ่ิมเติมได)ท่ี หมายเลขโทรศัพท� 02-2183643 ในวันและเวลาราชการ 
 
ท้ังนี้ หากนิสิตผู)ใดไม&ดําเนินการในข)อใดข)อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข)าพักในหอพักนิสิต 

 
ประกาศ    ณ  วันท่ี   6   กรกฎาคม   2560 

  
 

บัญชา ชลาภิรมย� 
(รองศาสตราจารย� ดร. บัญชา ชลาภิรมย�) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


