
กาํหนดการสมัมนาสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

เร่ือง  “สิทธิและหนาที่ของสมาชิก” 

รุนที่ 1  วันที่  30 – 31  สงิหาคม  2557 

ณ  โรงแรม การเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา  จ.ชลบรุี 

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

 07.00 – 07.45 น. ลงทะเบียนรับปายชื่อ และปายติดกระเปา (กอนข้ึนรถ) 

วันเสารท่ี  30  สิงหาคม  2557 

 08.00 น. ออกเดินทางจากสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

 10.15 น. ถึงโรงแรมจดัสมัภาระลงจากรถ (ตามจุดท่ีโรงแรมจัดไวให) 

  รับเครื่องดื่มตอนรับ 

 10.15 – 10.30 น. พิธีเปดการสัมมนา 

  โดย รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  ชลาภิรมย 

   ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

 10.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก” 

  โดย รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  ชลาภิรมย 

   ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.30 น. “กระตุกตอมกู....ใหอยูหมัด” 

  โดย อาจารยรุงโรจน  วรชมพู 

   และทีมงานจากรุงโรจนเทรนนิ่ง 

 14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง 

 15.00 – 16.30 น. “กระตุกตอมกู....ใหอยูหมัด” (ตอ) 

 16.30 – 18.00 น. รับกุญแจเขาหองพักตามอัธยาศัย 

 18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรรค 

 

 07.15 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา 

วันอาทิตยท่ี  31  สิงหาคม  2557 

 09.00 – 09.30 น. เก็บสัมภาระ คืนกุญแจหอง 

 09.30 น. ออกเดินทางกลับ (ตรงเวลา) 

 10.00 – 11.00 น. แวะซ้ือของฝาก 

 14.00 น. เดินทางกลับ – ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

 กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   
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หมายเหตุ  1.)  รายชื�อเรียงตามตัวอักษร

 2.)  สมาชิกที�สมัคร และไม่มีรายชื�อ เนื�องจาก

       2.1  อายุเกิน 61 ปี  (สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโสแทนได)้

 3.)  สมาชิกที�ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งยกเลิก ได้ที�ฝ่ายธุรการ 

       โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที� 27 สิงหาคม 2557

       มิฉะนั�น จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ�เข้าร่วมในครั�งนี�แล้ว

 4.)  สมาชิกผู้มีรายชื�อ สามารถจับคู่ห้องพักโดยแจ้งชื�อ ได้ที�ฝ่ายธุรการ

        โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที� 27 สิงหาคม 2557

       มิฉะนั�น สหกรณ์ฯ จัดห้องพักให้เอง

 5.)  สมาชิกไม่สามารถเปลี�ยนรุ่นได้  เนื�องจากได้จองห้องพักตามจํานวน

       ที�ประกาศเรียบร้อยแล้ว 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 

รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก รุ่นที� 1

วันเสาร์ที�  30  ถึงวันอาทิตย์ที�  31  สิงหาคม  2557

ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 
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ที� คณะ
1 นางสาว กนกวรรณ หงษทอง คณะเภสัชศาสตร

2 นาง กมล ไชยฮาด คณะครุศาสตร

3 นางสาว กมลชนก พละสุ คณะทันตแพทยศาสตร

4 นาง กมลวรรณ อโณทัย สํานักบริหารวิจัย สนม.

5 นางสาว กรรณิกา วงศสีดา คณะทันตแพทยศาสตร

6 นางสาว กรรณิการ ศรีแจ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

7 นางสาว กรุณา เดชมานนท สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

8 นาย กฤษฎากร ทิพยเจริญ ศูนยการศึกษาทั่วไป

9 นาง กัญญณัช พลอยสุข คณะวิศวกรรมศาสตร

10 นาง กัญญภัค เนียมเส็ง ศูนยบริหารกลาง สนม.

11 นาง กัญญา อุนไทยแท คณะครุศาสตร

12 นาง กัลยา ทองศรี คณะทันตแพทยศาสตร

13 นางสาว กาญจนา ศรีแจ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

14 นาง กานตนิธิ โกวิทพิทยาพงศ คณะจิตวิทยา

15 อ. กิติพงศ อัศตรกุล คณะวิทยาศาสตร

16 นางสาว กุลนันท คิ้มแหน ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

17 นางสาว เกษรา ขุนทองจันทร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

18 นางสาว แกวประกาย จันทรเจริญ สํานักบริหารวิจัย สนม.

19 นางสาว คนางค จิรภัตตานนท ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

20 นางสาว คมคาย เกิดวาระ ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

21 นาย คุณากร ดวงแกว คณะศิลปกรรมศาสตร

22 นางสาว จงจิตฏรี กาลงานดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร

23 นาย จตุพล จันทรแกว โรงพิมพแหงจุฬาฯ

24 นาย จักรพันธ แซลี่ คณะวิศวกรรมศาสตร

25 นาง จันที สมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร

26 นางสาว จามจุรี ทวีรัตน คณะพยาบาลศาสตร

27 นางสาว จารุวรรณ กระหมาย ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

28 นางสาว จิตติมา แซนิ้ง คณะเภสัชศาสตร

ประกาศ รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก  รุ่นที� 1

วันเสาร์ที�  30  ถึงวันอาทิตย์ที�  31   สิงหาคม  2557

ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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ที� คณะชื�อ - นามสกุล
29 นาง จินตนา นนทะนาคร คณะวิศวกรรมศาสตร

30 นาง จุฑาทิพย ชื่นอารมย สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

31 นางสาว จุติมา แสนชมชื่น ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

32 นาง จุฬาลักษณ เจียมผักแวน คณะทันตแพทยศาสตร

33 นาย เจตนา หนูสนั่น สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

34 นาย เจษฎา หงษทอง สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

35 นาย เฉลิมพล ประนัดถานัง สถาบันภาษา

36 นางสาว ชลธิชา เพิ่มพูน สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

37 นาง ชวัลนุช ศรีจันบุญ คณะทันตแพทยศาสตร

38 นางสาว ชัชฎา ทอดแสน คณะสหเวชศาสตร

39 นาย ชัยนันท พรมนิ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร

40 นาย ชัยยะพร ไตรวงคยอย ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

41 นาย ชิติกร บุญประคอง ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

42 นาง ชุติกาญจน ภาคพานิช คณะครุศาสตร

43 นาง ชุติมณฑน สถิรพิพัฒนกูล คณะวิศวกรรมศาสตร

44 นางสาว ชุรียพร ยิ้มพยัคฆ คณะทันตแพทยศาสตร

45 นางสาว โชติรส สุรพลชัย คณะวิทยาศาสตร

46 นางสาว ซอนกลิ่น จิรสุวรรณพจน สํานักบริหารวิจัย สนม.

47 นาง ฐาวาณิชย ธงขาว โรงพิมพแหงจุฬาฯ

48 นางสาว ณฐดา เพ็งแจมศรี สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

49 นางสาว ณภัสสร มณีวงศ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

50 นาย ณรงรัฐ เปาประสิทธิ์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

51 นาง ดลนภัส กฤตพรนันท คณะศิลปกรรมศาสตร

52 นาง ดวงกมล เสียงเย็น คณะวิทยาศาสตร

53 นางสาว ดวงนภา เล็กลาด สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

54 นาย ถนอมศักดิ์ ไคนุนสิงห สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

55 วาที่ รอยตรีหญิถวัลย แกวประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร

56 นาย ทวี ชวลิต คณะครุศาสตร

57 นาย ทองอยู แถวทิม สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

58 นาง ทิพทยา โชคศิริ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

59 นาย ธงชัย สุขเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร

60 นาย ธงชัย โพธิ์ชะออน สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

61 นาย ธนากร นอยคําสิน คณะอักษรศาสตร

62 นาย ธรรมรัตน พลัมจีน สถาบันภาษา
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ที� คณะชื�อ - นามสกุล
63 นาง ธันยพร ดํารงเจริญกุล สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

64 นางสาว ธิดารัตน ฤทธิมนต สภาคณาจารย

65 นางสาว ธีรดา ฆองประเสริฐ คณะครุศาสตร

66 นางสาว นภารักษ บันดาล สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

67 นางสาว นภาลัย นันทนฤมิต ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

68 นาย นราทร แกวโชติชวงกูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

69 นางสาว นฤมล มาลําโกน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

70 นางสาว นองนุช บัวเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร

71 นางสาว นัทธรักษ เหลาพงษสุนพ คณะทันตแพทยศาสตร

72 นางสาว นันทภัค มันธุภา ศูนยการศึกษาทั่วไป

73 นางสาว น้ําคาง ขอพันดุง คณะทันตแพทยศาสตร

74 นาง นิจ พรมสุริวงค คณะศิลปกรรมศาสตร

75 นางสาว นิตยา นาคปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

76 นาย นิวัติ เข็มนาค คณะทันตแพทยศาสตร

77 นางสาว บงกช ลาระลม คณะจิตวิทยา

78 นางสาว บงกช หงสะพัก สํานักบริหารวิจัย สนม.

79 นางสาว บังอร สายสวาท คณะวิศวกรรมศาสตร

80 นาง บุญพิสุทธิ์ พรมนิ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร

81 นาง บุญมี สารถี คณะวิทยาศาสตร

82 นางสาว เบญจมาศ ผลสวัสดิ์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

83 นาง เบญจวรรณ ฤทธิ์รักษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

84 นางสาว ปนัดดา แพงาม ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

85 นาย ประทวน พงษทอง ศูนยบริหารกลาง สนม.

86 นาย ประทีป เยาวกูล โรงพิมพแหงจุฬาฯ

87 นางสาว ประภัสสร ศรีสด ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

88 นางสาว ประภาพร สิทธิอมร ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

89 นาย ประเสริฐ เรืองกระโทก สถาบันภาษา

90 นาง ปราณี ชิดดี คณะทันตแพทยศาสตร

91 นาง ปรารถนา อัคนิบุตร คณะพยาบาลศาสตร

92 นาย ปวิช แซตั้ง สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

93 นางสาว ปญญวีร ชัยยะศิริสุวรรณ คณะแพทยศาสตร

94 นางสาว ปด พะนิรัมย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

95 นาง ปทมา ฮอวกินส คณะอักษรศาสตร

96 นาง ปาณิสรา ราชพิบูลย ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ
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ที� คณะชื�อ - นามสกุล
97 นางสาว ปยวรรณ กลิ่นระรวย สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

98 นาย เปยมศักดิ์ แสงทรัพย โรงพิมพแหงจุฬาฯ

99 นาย พจน ปญญวุฒิ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

100 นาย พนม จันทรแยม คณะทันตแพทยศาสตร

101 นาง พนารัตน ทองปน ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

102 นางสาว พรทิพย กีรตินันทสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร

103 นาง พรพรรณ กลัดสอาด สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

104 นางสาว พรวิลัย แสงมณี คณะครุศาสตร

105 นางสาว พวงเพชร บุณยธรรมา คณะทันตแพทยศาสตร

106 นางสาว พัฒนา ดวงกันทา ศูนยการศึกษาทั่วไป

107 นางสาว พิชญสิณี พุมศรีนวล สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

108 นาย พิษณุ สมจิตร ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

109 นาย พีราวิชญ พราหมณโชติ คณะสหเวชศาสตร

110 นางสาว พุทธิมา ขุนเอียด คณะสัตวแพทยศาสตร

111 นาย ไพบูลยพงษ สุบรรณ ณ อยุธยา โรงพิมพแหงจุฬาฯ

112 นาย ไพรัช สายะบุตร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

113 นาย ไพศาล ชาวนาฟาง คณะครุศาสตร

114 นาง ภรทิพา จําปา คณะทันตแพทยศาสตร

115 นาง ภรภัทร ทรัพยแจม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

116 นางสาว ภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

117 นาย ภาณุพัฒน พิพัชรัชพงษ สํานักงานการทะเบียน

118 นาย มณฑล แสนศิริ คณะครุศาสตร

119 นาง มณฑารัตน เขียวขาว คณะทันตแพทยศาสตร

120 นางสาว มณธิรา แซกี่ คณะเภสัชศาสตร

121 นาง มนฤทัย ศิริพูล สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม

122 นางสาว มนสิการ เจริญพิรานันท ศูนยบริหารกลาง สนม.

123 นาย มลเทียร จัดสนาม ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

124 นางสาว มาริสา นวลกุล คณะเภสัชศาสตร

125 นางสาว มาลินี ศิริมูล ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

126 นางสาว เมทินี คงดํา ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

127 นาย ยงยุทธ ปรีกมล คณะวิทยาศาสตร

128 นาย ยิ่งสกล ใจบุญ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

129 นาย ยุทธนา คุมซอนกลิ่น คณะทันตแพทยศาสตร

130 นาย ยุทธนา สองเมือง สถาบันภาษา
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131 นาย ยุทธนา พึ่งทรัพย สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

132 นางสาว ยุพา ทัศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร

133 นาง รวยรินทร เกินคางพลู คณะทันตแพทยศาสตร

134 นางสาว รัชนี มนุญพาณิชย ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

135 นาง รัตนากร แกวเลิศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

136 นาง รําพรรณ สมุทรหลา ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

137 นางสาว ลดาวัลย ภาจิตตใจมั่น สํานักบริหารวิจัย สนม.

138 นาย ละเอียด เดชบํารุง คณะวิทยาศาสตร

139 นาง ละเอียด นาคออน คณะสัตวแพทยศาสตร

140 นาย เลิศ พานไธสง คณะแพทยศาสตร

141 นางสาว วนิดา สําเภา คณะนิติศาสตร

142 นาง วรญา ชํานาญมนต คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

143 นาย วรพจน ถนัดชาง โรงพิมพแหงจุฬาฯ

144 นาง วรรณภา หวังรักษดีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร

145 นางสาว วรรณีลา วันแสงทอง คณะทันตแพทยศาสตร

146 นางสาว วรางคณา พรมจักร ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

147 นางสาว วราพร ศรีทองแกว คณะทันตแพทยศาสตร

148 นาย วรินทร ชิดดี คณะทันตแพทยศาสตร

149 นาง วลัยพร โกศัลวัฒน สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม

150 นางสาว วลัยภรณ สัตยวิศิษฎ คณะทันตแพทยศาสตร

151 นาย วสันต ทรงสอาด คณะครุศาสตร

152 นาย วัฒนา สมบุญ คณะทันตแพทยศาสตร

153 นางสาว วัฒนา ศรีออน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

154 นาง วันเพ็ญ อยูศิริ คณะทันตแพทยศาสตร

155 นาง วันวิษา สรอยอั้ว คณะทันตแพทยศาสตร

156 นาง วารุณี บุญสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร

157 นาย วิทยา อาทร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

158 นาย วินัย แตมมาลา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

159 นางสาว วิภวา พินิจศักดิ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร

160 นางสาว วิภาดา มากจาด คณะศิลปกรรมศาสตร

161 นางสาว วิยดา ขาวมัย สภาคณาจารย

162 นาง วิไล อติชาติธเนศวร สํานักงานวิทยทรัพยากร

163 นาย วิศรุตม อินทิแสง คณะทันตแพทยศาสตร

164 นาย วีระวุฒิ นาคทับ คณะศิลปกรรมศาสตร
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165 นาย วีราวัฒน โนตศิริ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

166 นาง แววดาว เสาวลักษณ สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม

167 นางสาว ศรัญญา รอดประสิทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร

168 นางสาว ศรีนวล แนบสนิท คณะทันตแพทยศาสตร

169 นางสาว ศรีอุบล ราชคํา คณะแพทยศาสตร

170 นางสาว ศศิธร แจมประทีป สํานักงานการทะเบียน

171 นางสาว ศิริกัญญา ปณฑิตานนท สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

172 นาง ศิริรัตน ทองใหญ ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร

173 นาง ศิริรัตน เปรื่องศรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร

174 นางสาว ศิริวรรณ สุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร

175 นางสาว สกล ชรินทร คณะทันตแพทยศาสตร

176 นาย สนาน ศิริ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

177 นางสาว สมเกศ ชางไม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

178 นาย สมควร ธิมาบุตร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

179 นาย สมจิตร พงษทอง คณะศิลปกรรมศาสตร

180 นางสาว สมใจ ตั้งระเบียบ ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

181 นาย สมชัย รัตนธรรมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร

182 นาย สมบัติ หมัดใจหนัก คณะวิทยาศาสตร

183 นาย สมบัติ ทาระลาภ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

184 นาย สมพร พันธุมิตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

185 นาย สมพร ผึ่งผดุง สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

186 นางสาว สมาพร ดอนนอย คณะทันตแพทยศาสตร

187 นาย สมารท อยูศิริ คณะสหเวชศาสตร

188 นาย สยาม ทองแสง คณะครุศาสตร

189 นาย สรคม ดิสสะมาน คณะอักษรศาสตร

190 นาง สรรเสริญ มัลลิกาภา คณะวิทยาศาสตร

191 นาย สราวุธ ใสสะอาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

192 นางสาว สรียา เชาวเฉลิมพงศ คณะครุศาสตร

193 นาย สัมพันธ เดนศรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

194 นาย สัมฤทธิ์ ศรีโพธิ์งาม คณะครุศาสตร

195 นาง สําราญ กุราราช คณะทันตแพทยศาสตร

196 นาง สําราญ กิจที่พึ่ง สํานักบริหารวิจัย สนม.

197 นาง สิริเพ็ญ กิตติวิโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร

198 นาย สีใคร ชรินทร คณะทันตแพทยศาสตร
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199 นางสาว สุกัญญา อยูชมสุข คณะสถาปตยกรรมศาสตร

200 นางสาว สุกัญญา พวงกุนฑล สํานักบริหารวิจัย สนม.

201 นาย สุชาติ ดีโชติชวง สํานักงานมหาวิทยาลัย

202 นาง สุนันท พลอยสุข สํานักบริหารวิจัย สนม.

203 นาง สุนิต กลิ่นพงศ สํานักงานวิทยทรัพยากร

204 นาง สุนีภัก พุทธรักษา คณะทันตแพทยศาสตร

205 นาง สุพรรณี โสภา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

206 นาย สุพัทธ ทันอินอาจ ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

207 นาง สุภา บุญศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร

208 นาง สุภาภรณ พรพิศณุกิจจา สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

209 นางสาว สุมาลี ยายิ่งสุข ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

210 นาย สุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

211 นาย สุรศักดิ์ เกาเดน สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

212 นาย สุริยันต ไชยฮาด คณะครุศาสตร

213 นาง สุวรรณี รักลอย ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

214 นาง เสาวนีย สิริวัฒน สํานักบริหารวิจัย สนม.

215 นางสาว เสาวลักษณ ตรีสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร

216 นาย แสวง วังเสนา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

217 นาง หนู บัวเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร

218 นาง หนูพันธ มาหินกอง คณะศิลปกรรมศาสตร

219 นาย หอมเชาว แกวทอง สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.

220 นาย อดิศร สังฆะโต คณะสัตวแพทยศาสตร

221 นางสาว อธิรัตน บุญมา ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม

222 นาย อนุชา เจริญวงษ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

223 นาย อนุโรจน บุญเรือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

224 นาง อนุวงศ นุมลืมคิด คณะวิศวกรรมศาสตร

225 นางสาว อภิรดี สุขดี สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

226 นาย อภิวัฒน สุดสาคร คณะศิลปกรรมศาสตร

227 นาย อมรเทพ เลิศฐิติกุลชัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

228 นางสาว อมรรัตน แกนแกว คณะทันตแพทยศาสตร

229 นาง อมรรัตน สีบัว คณะศิลปกรรมศาสตร

230 นางสาว อรนุช ศรีมณฑก คณะสัตวแพทยศาสตร

231 นางสาว อรอุมา ปานทิพย สถาบันภาษา

232 นางสาว ออนศรี แนบสนิท คณะทันตแพทยศาสตร
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233 นาง อังคณา หาวเจริญ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

234 นาง อัจฉรา สิทธิพันธ สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม

235 นางสาว อัญชลี เสาวลักษณ สภาคณาจารย

236 นาง อัญญวัณย เพ็งเอมออม ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

237 นาย อารีย คงพลัง โรงพิมพแหงจุฬาฯ

238 นาย อําพร ศรีประเสริฐ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

239 นางสาว อิตถี ออนทอง คณะทันตแพทยศาสตร

240 นาย อินทาวุธ สรรพวรสถิตย คณะวิทยาศาสตร

241 นาย อุทิศ ทองคํา คณะครุศาสตร

242 นางสาว อุทุมพร ผลสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

243 นางสาว อุทุมพร ไพรสัน คณะทันตแพทยศาสตร
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