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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� 19 กันยายน 2557

       มิฉะนั�น จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ�เข้าร่วมในครั�งนี�แล้ว

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

        โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที� 19 กันยายน 2557

       มิฉะนั�น สหกรณ์ฯ จัดห้องพักให้เอง

 5.)  สมาชิกไม่สามารถเปลี�ยนรุ่นได้  เนื�องจากได้จองห้องพักตามจํานวน

       ที�ประกาศเรียบร้อยแล้ว 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 

รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก รุ่นที� 2

วันเสาร์ที�  27  ถึงวันอาทิตย์ที�  28  กันยายน  2557

ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 
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ที� คณะ

1 นางสาว กรองทอง ซีบังเกิด คณะวิทยาศาสตร

2 นาย กรัณยกร กําแพงทอง บัณฑิตวิทยาลัย

3 นาง กฤษณา ศิรเลิศมุกุล สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

4 นาย กวีวงศ จันทรเทพา ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

5 นางสาว กัลยา อรวิเชียร คณะครุศาสตร

6 นางสาว กาญจนา พรมพิมล คณะวิทยาศาสตร

7 นางสาว กาญจนา จารุเรืองไพศาล สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

8 นาง กานตธีณี อานุภาพมณีพงษ สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

9 นาย กิตติศักดิ์ นคร คณะสหเวชศาสตร

10 นางสาว เกศราภรณ สงโสด คณะวิทยาศาสตร

11 นาย โกศล สังขดิษฐ คณะจิตวิทยา

12 นาย โกศล แดงเผา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

13 นาย ไกรวัล วัดตูม คณะทันตแพทยศาสตร

14 นางสาว ขนิษฐา หนูมั่น สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

15 นางสาว คมเพชร มาจากนอก คณะทันตแพทยศาสตร

16 นาย คําสิงห จริตรัมย ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

17 นาง เครือวัลย จริงจิตร คณะวิทยาศาสตร

18 นาง จรีรัตน ถุงเงินโต คณะทันตแพทยศาสตร

19 นาย จักรี ปรางจันทร คณะแพทยศาสตร

20 นางสาว จันจิรา พันธุศรี สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

21 นาง จันทรเพ็ญ คติวงศธาดา คณะแพทยศาสตร

22 นางสาว จันทรวรรณ ตันเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร

23 นางสาว จันทรา สุขถาวร คณะทันตแพทยศาสตร

24 นาง จารุวรรณ สังฆรักษ บัณฑิตวิทยาลัย

25 นาง จิดาภา โชคเหมาะ คณะครุศาสตร

26 นาย จิตติพงษ สมรรถนาวิน คณะครุศาสตร

27 นางสาว จิรภา เลิกนอก คณะทันตแพทยศาสตร

28 นางสาว จิราพร เพิ่มพล คณะรัฐศาสตร

ประกาศ รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก  รุ่นที� 2

วันเสาร์ที� 27 - วันอาทิตย์ที�  28  กันยายน  2557

ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา  จ.ชลบุรี

ชื�อ - นามสกุล
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ที� คณะชื�อ - นามสกุล

29 นาง จีราวรรณ ชุมเชยวงศ สถาบันภาษา

30 วาที่ ร.ต. เจษฎา จริงจิตร คณะแพทยศาสตร

31 นางสาว ชญาสุภัค สมกล่ําสนอง คณะทันตแพทยศาสตร

32 นางสาว ชณัฐศิกาญ แจมแจง คณะครุศาสตร

33 นางสาว ชนิษฐา อิศรี สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

34 นาย ชรินทร เหนี่ยงแจม คณะแพทยศาสตร

35 นางสาว ชรินทร ไชยมาเสรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร

36 นาย ชลิต โกศิยะกุล คณะทันตแพทยศาสตร

37 นางสาว ชวนันท จันทรประเสริฐ คณะรัฐศาสตร

38 นางสาว ชัชฎาพรรณ สงางาม คณะนิติศาสตร

39 นาย ชุติพล แสงสีงาม คณะทันตแพทยศาสตร

40 นาง ชุติมา รัตนกถิกานนท คณะสถาปตยกรรมศาสตร

41 นางสาว ชุลีพร แฉงใจ คณะแพทยศาสตร

42 นาย เชาวลิต พิสุทธิพงศโชโต ศูนยบริหารกลาง สนม.

43 นาง ฐิตารีย จําปาหาญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

44 นางสาว ฐิติรัตน พงศสุภาคุณิตา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

45 นาย ณเดชน ฤทธิ์สําเร็จ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

46 นางสาว ณัฎฐชิตา แกวบุญไส คณะครุศาสตร

47 นางสาว ณัฏฐศศิ อรรคนิวาศ คณะอักษรศาสตร

48 นางสาว ณัฐชยา วชิรปทมา สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

49 นางสาว ณัฐฐิตา โลณานุรักษ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

50 นาย ณัฐพงศ แกวศรีสังข คณะแพทยศาสตร

51 นาย ณัฐพล การศาสตร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

52 นาย ณัฐวัฒน พลอยพลาย คณะทันตแพทยศาสตร

53 นาย ณัฐวัฒน มวงประเสริฐ วิทยาลัยประชากรศาสตร

54 นางสาว ดอกออ ดวงมณี คณะครุศาสตร

55 นาย ดํารงค โสพิณ คณะทันตแพทยศาสตร

56 นาย ตุลา ไชยาศิรินทรโรจน คณะครุศาสตร

57 ผศ. เตือนใจ โกสกุล คณะวิทยาศาสตร

58 นาย ถาวร ชูจินดา คณะครุศาสตร

59 นาย ถาวร เพชรอุดม คณะแพทยศาสตร

60 นาย ทนงศักดิ์ จันทินมาธร คณะทันตแพทยศาสตร

61 นาง ทัศนีย หวอง คณะทันตแพทยศาสตร

62 นางสาว ทัศนีย ธํารงดุลภาค สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม
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ที� คณะชื�อ - นามสกุล

63 นาง ทิพวรรณ จันทรดวง ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

64 นาย เทวัญ พุมจันทร คณะรัฐศาสตร

65 นาย ธงชัย ชาวพรหม คณะวิทยาศาสตร

66 วาที่ ร.ต. ธนพร เสาวรัตนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร

67 นางสาว ธนัชพร ทองวิจิตร คณะแพทยศาสตร

68 นางสาว ธนัญชกร พรมเหงา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

69 นางสาว ธนิษฐา สามิลา คณะทันตแพทยศาสตร

70 นาย ธฤษณุ แสงจันทร คณะรัฐศาสตร

71 นาง นงเยาว คัชวะรัง คณะแพทยศาสตร

72 นาย นพดล วงษปญญา คณะทันตแพทยศาสตร

73 รศ.ดร. นภา ศิวรังสรรค คณะวิทยาศาสตร

74 นาย นฤนาท การศาสตร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

75 นาย นันทวัฒน สําราญรมย คณะวิทยาศาสตร

76 นางสาว นันทิยา มณีวงศ คณะรัฐศาสตร

77 นางสาว น้ําฝน แกวเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร

78 นางสาว น้ําเพชร ศรีละออ คณะนิติศาสตร

79 นาง นิตยา หอมจันทร คณะวิทยาศาสตร

80 นางสาว นิภาพร พุมจันทร สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

81 นาง นุชชิดา จริตรัมย คณะครุศาสตร

82 นาง เนตรนภา ชาวพรหม คณะทันตแพทยศาสตร

83 นาย บรรจง ขําจันทร คณะครุศาสตร

84 นาย บรรจง มะลิวัลย สํานักบริหารกิจการนิสิต

85 นาง บําเพ็ญ พิชผล คณะแพทยศาสตร

86 นาย บุญชู อรุณโน คณะครุศาสตร

87 นาย บุญเทียม เรืองกระโทก คณะรัฐศาสตร

88 นาง บุญศรี กวางวิจิตร คณะอักษรศาสตร

89 นาย บุญสง บุตรพันธ คณะทันตแพทยศาสตร

90 นางสาว บุษบา โสตรศรีทิพย คณะนิติศาสตร

91 นางสาว ปภาวรินทร สุขหยอง คณะแพทยศาสตร

92 นาย ประดิษฐ พลพิลา คณะนิเทศศาสตร

93 นาย ประนอม ดวงเพียร คณะสัตวแพทยศาสตร

94 นาย ประสาน พึ่งผล โรงพิมพแหงจุฬาฯ

95 นาย ปรีชา จอยจิ๊ด คณะเภสัชศาสตร

96 นาง ปรียนันท ดิษสร คณะอักษรศาสตร
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97 นาย ปยะวัช สงขาว คณะทันตแพทยศาสตร

98 นางสาว ปุณรดา เพียรลาภผล สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

99 นางสาว ผกากรอง พลังตอสู คณะวิทยาศาสตร

100 นางสาว ผกามาศ บุญจันทร คณะวิทยาศาสตร

101 นาย ผดุงไชย พิทักษไพโรจนกุล สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

102 นาย ผา เมฆพยนต คณะสัตวแพทยศาสตร

103 นาง ผาสุข จูวงส คณะนิติศาสตร

104 นาย พงษธร พันธุมะบํารุง คณะแพทยศาสตร

105 นาย พจน เจริญพร คณะวิศวกรรมศาสตร

106 นางสาว พรทิพย ถึงพุม คณะวิศวกรรมศาสตร

107 นางสาว พรทิพย ทันการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

108 นางสาว พรมมปภัส ภัครพรพรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร

109 นางสาว พวงทอง ทองปาน ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลัง

110 นางสาว พะเยาว เสียงเย็น คณะวิทยาศาสตร

111 นางสาว พัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ คณะนิติศาสตร

112 นางสาว พัชรินทร ทะนิจ สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

113 นาง พาชื่น การีมี คณะทันตแพทยศาสตร

114 นาย พารา รื่นสุนทร คณะเภสัชศาสตร

115 นาง พิกุล ชนะชัย คณะครุศาสตร

116 นาย พิทักษ ทวีเชื้อ คณะสัตวแพทยศาสตร

117 นาง พิมพาพร ทองแสง ศูนยการศึกษาทั่วไป

118 นาง พิลัยลักษณ วงษทาสี คณะนิติศาสตร

119 นาย พิษณุ นิลคล้ํา คณะทันตแพทยศาสตร

120 นาย พีระพงษ สังขขํา คณะทันตแพทยศาสตร

121 นาง เพ็ญรุง คงสุขชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร

122 นาง แพรวพรรณ ปะเสระกัง คณะอักษรศาสตร

123 นาย ไพโรจน แกวมนูญ ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

124 นาย ภวัต พึ่งคง คณะอักษรศาสตร

125 นาง ภัทรานิษฐ ฉัตรทองเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร

126 นางสาว ภัทราพร เรืองโรจนวรไชย คณะวิทยาศาสตร

127 นาย ภานุวัฒน วงษมาก คณะสัตวแพทยศาสตร

128 นาย มงคล เครือสี คณะแพทยศาสตร

129 นางสาว มทิรา สุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร

130 นาง มนสิชา สุชีวินกุล คณะวิทยาศาสตร
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131 นางสาว มลทิรา หงษแสง คณะทันตแพทยศาสตร

132 นาย มานพ ติระรัตนสมโภช ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรฯ

133 นาง มาเรียม แหลมกลา คณะวิทยาศาสตร

134 นาง มาลัย ปกคาย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

135 นาย ยุทธนา แกวตาบุตร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

136 นาย ยุทธพล จําปาหาญ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

137 นาง ยุพดี บุญมูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

138 นาง ยุเรศ บุพลับ คณะครุศาสตร

139 นาย รักชาติ ชนะชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

140 นางสาว รัชณู นพเกลา สํานักบริหารกิจการนิสิต

141 นางสาว รัชดาพร ยงคทอง คณะครุศาสตร

142 นาย รัฐธนินท วลีจิรทัศน คณะทันตแพทยศาสตร

143 นาง รัตนา เหนี่ยงแจม คณะแพทยศาสตร

144 นางสาว เรณู ชุมภู คณะทันตแพทยศาสตร

145 นางสาว เรืองรอง แกวอินทนิน คณะวิศวกรรมศาสตร

146 นางสาว เรืองรุง เจือแกว คณะทันตแพทยศาสตร

147 นางสาว ลัดดาวัลย อุยมานะชัย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

148 นาย ลับแล ณ บางชาง ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

149 นาง ลําจวน เนตรประภา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

150 นางสาว วรรณภา ทองจบ คณะครุศาสตร

151 นาง วรรณวดี ตรีไพบูลย คณะวิทยาศาสตร

152 นางสาว วรรณิภา แยมรับบุญ คณะนิติศาสตร

153 นาย วรวัฒน จันทรฟก คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

154 นาง วรัญญพร สินธุเดช คณะวิทยาศาสตร

155 นางสาว วราภรณ สัตนาโค คณะสหเวชศาสตร

156 นาง วริศรา รุมดอน คณะวิศวกรรมศาสตร

157 นาง วลัยพร พรรณโณ คณะครุศาสตร

158 นาย วัชระ วัชรากร วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

159 นาง วัชรา พรมบุตร คณะแพทยศาสตร

160 นางสาว วัชรี จาดไรขิง คณะวิทยาศาสตร

161 นางสาว วัณณวัฑ ประชุมรัตน คณะทันตแพทยศาสตร

162 นาง วันนา สาโพนงาม คณะครุศาสตร

163 นางสาว วันเพ็ญ พวงมาลี คณะสหเวชศาสตร

164 นางสาว วารี ชาวอุบล คณะครุศาสตร
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165 นางสาว วารุณี เจียมประโคน คณะนิติศาสตร

166 นางสาว วาสนา อินทรมะณี คณะครุศาสตร

167 นางสาว วาสนา ณ ภูเขียว คณะแพทยศาสตร

168 นางสาว วิจิตรา ศรีละออ คณะวิศวกรรมศาสตร

169 นาง วิจิตรา จันทรเทพา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

170 นาย วิชัย กาละชัย คณะแพทยศาสตร

171 นางสาว วิเชียร พันสุแด คณะครุศาสตร

172 นาง วิเชียร จุนปยะกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร

173 นาย วิทยา ธัญญาโภชน คณะวิทยาศาสตร

174 นาย วินัย จุยสม คณะแพทยศาสตร

175 นาง วิภาภรณ กงวงษ คณะรัฐศาสตร

176 นางสาว วิภาวี อาภรณวาส สํานักบริหารวิชาการ สนม

177 นาง วิราภรณ เรืองกระโทก คณะครุศาสตร

178 นาย วิรุณ สีดา คณะทันตแพทยศาสตร

179 นาย วิวัฒน ภาพฉิมพลี คณะครุศาสตร

180 นาย วิวัฒน วัฒนไทยสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร

181 นาย วีระศักดิ์ จงเฟองปริญญา คณะวิทยาศาสตร

182 นาย วุฒิชัย วงษชู คณะอักษรศาสตร

183 นาง ศรีสวัสดิ์ ยอมประยูร คณะแพทยศาสตร

184 นาย ศักดา ดีมูล คณะจิตวิทยา

185 นางสาว ศิริกัลยา อรรถศิริ คณะทันตแพทยศาสตร

186 นาง ศิริลักษณ นาคฉาย คณะวิทยาศาสตร

187 นางสาว สกาวรัตน ใจศร คณะนิเทศศาสตร

188 นาย สม แสงบงกฎ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

189 นาย สมเกียรติ คูณทวีพร คณะแพทยศาสตร

190 นาย สมคิด คชาพงษ คณะแพทยศาสตร

191 นาย สมใจ ทองศรี คณะทันตแพทยศาสตร

192 นาย สมชาย แสงทอง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

193 นาย สมบัติ วาดเขียน คณะครุศาสตร

194 นาย สมบัติ ระดับ คณะวิทยาศาสตร

195 นาง สมพร ปลื้มกุศล คณะอักษรศาสตร

196 นาง สมพิศ สุขสม คณะนิติศาสตร

197 นาง สมศรี กันหาธรรม คณะครุศาสตร

198 นาย สรศักดิ์ สิทธิสังข ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
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199 นางสาว สรัญญา เกงสาริกิจ คณะวิทยาศาสตร

200 นาง สรินทรยา สุพรรณพงศ คณะทันตแพทยศาสตร

201 นาย สันติ เสรีบูรณะพงศ คณะสัตวแพทยศาสตร

202 นาย สาธิต หนูจันทึก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

203 นาง สายสุณีย พิสุทธิพงศโชโต สํานักงานเลขานุการ บัญชี

204 นาง สาริกา สังขงาม คณะทันตแพทยศาสตร

205 นาย สาโรจน สุผารี คณะวิทยาศาสตร

206 นางสาว สาวิตรี ทองยศ คณะทันตแพทยศาสตร

207 นาง สําเภา คลายโพธิ์ทอง คณะอักษรศาสตร

208 นาย สําอางค อ่ําธูป ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

209 นางสาว สิริพร นพจิราพงษ คณะทันตแพทยศาสตร

210 นาง สีดา เบญจมาศ คณะครุศาสตร

211 นาง สุกานดา ใหญโสมะนัง คณะวิทยาศาสตร

212 นาย สุขสันต คงสุขชีพ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

213 นาย สุชาติ ทองลิ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร

214 นาย สุชาติ เฉลิมวงษวิจิตร ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

215 นาย สุชาติ คติวงศธาดา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

216 นางสาว สุฐิตา อินทร คณะนิเทศศาสตร

217 นางสาว สุณัฏฐา ศิริกุล คณะครุศาสตร

218 นาง สุณิสา ราชสิงโห คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

219 นางสาว สุดารัตน เวชประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร

220 นาย สุเทพ นาคสวย คณะทันตแพทยศาสตร

221 นาย สุธรรม โตฤกษ คณะอักษรศาสตร

222 นาย สุนัน ชนะชัย คณะครุศาสตร

223 นาง สุปราณี รานจันทร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

224 นางสาว สุมน ถิรจิตตกุล คณะวิศวกรรมศาสตร

225 นาย สุรศักดิ์ อรรถจินดา คณะครุศาสตร

226 นาย สุวัฒน ทาดี คณะวิศวกรรมศาสตร

227 นางสาว สุวิมล ศรีพรหม คณะทันตแพทยศาสตร

228 นาง โสม กุลเพิ่ม คณะครุศาสตร

229 นางสาว ไสว ชางปรุง คณะวิศวกรรมศาสตร

230 นาย หนูปาน ขาวพุม คณะครุศาสตร

231 นาง หนูพัน โชตินาเสียว คณะครุศาสตร

232 นางสาว อชิรญา บัวทอง สํานักบริหารกิจการนิสิต
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233 นาง อติภา จุยสม คณะแพทยศาสตร

234 นาย อนุกูล เหล็กจีน วิทยาลัยประชากรศาสตร

235 นางสาว อภิญญา สังขกะนิษฐ คณะแพทยศาสตร

236 นางสาว อรสา เหนี่ยงแจม คณะแพทยศาสตร

237 นางสาว อัญชัญ ทิพวัฒน คณะแพทยศาสตร

238 นางสาว อารมย ธิมาบุตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

239 นาย อาวุธ ชุมเชยวงศ คณะแพทยศาสตร

240 นาย อํานวย เอี่ยมทวม โรงพิมพแหงจุฬาฯ

241 นาง อําภา ปอมมณี คณะครุศาสตร

242 นางสาว อุมาพร สุขใหม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

243 นาง อุไรกาญจน ครองบุญชู คณะวิทยาศาสตร

244 นางสาว อุไรพรรณ แซลี้ คณะนิติศาสตร

245 นาย เอกชัย กุศล คณะทันตแพทยศาสตร

246 นาย เอกรัตน ทองศรีสุข คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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