
กําหนดการสัมมนาสมาชิกอาวุโส 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

ระหวางวันที่ 13 - 14  กนัยายน  2557 

ณ  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  จ.พระนครศรีอยุธยา 

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

 07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนรับปายชื่อ และปายติดกระเปา (กอนข้ึนรถ) 

วันเสารท่ี  13  กนัยายน  2557 

 07.30 น. ออกเดินทางจากสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

  แจกอาหารวาง และน้ําดื่มบนรถบัส 

 09.00 – 10.00 น. ทัศนศึกษาไหวพระวัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 

 10.00 – 11.00 น. ทัศนศึกษาไหวพระวัดใหญชัยมงคล อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 

 11.00 – 11.30 น. ออกเดนิทาง  ถึงท่ีพักโรงแรม 

 11.45 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบยีน 

 13.00 – 15.00 น. พิธีเปดสัมมนา และบรรยายเรื่อง “สหกรณของเรา” 

   โดย รศ.ดร.บัญชา  ชลาภิรมย 

    ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

 15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารวาง 

 15.30 – 18.00 น. รับกุญแจเขาหองพัก  กรรมการประจํารถบัส และเจาหนาท่ีชวยงาน 

  พักผอนตามอัธยาศัย 

 18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น/ งานเลี้ยงสังสรรค 

 

 07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา/ เก็บสัมภาระ และคืนกุญแจท่ีเคานเตอร 

วันอาทิตยท่ี  14  กนัยายน  2557 

 08.45 น. ออกเดินทาง 

 09.15 – 10.15 น. ทัศนศึกษาวดัมงคลบพิตร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 

 10.15 – 11.15 น. ทัศนศึกษาตลาดน้ําอโยธยา/ ซ้ือของฝาก 

 11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 12.30 – 14.30 น. เดินทางกลับ – ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

 กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   
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ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 

หมายเหตุ  1.)  รายชื�อเรียงตามตัวอักษร

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

       2.1  เคยเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโสปี 2555และปี 2556  แล้ว

 3.)  สมาชิกที�ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งยกเลิก ได้ที�ฝ่ายธุรการ 

       โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที� 8 กันยายน 2557

       มิฉะนั�น จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ�เข้าร่วมในครั�งนี�แล้ว

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

        โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที� 8 กันยายน 2557

       มิฉะนั�น สหกรณ์ฯ จัดห้องพักให้เอง

รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส

วันเสาร์ที�  13  ถึงวันอาทิตย์ที� 14 กันยายน  2557

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
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ที� สังกัด

1 นาง กนกพรรณ ช่วงฤทธิ� คณะครุศาสตร์

2 นาง กนกวรรณ หาญวิทยาพันธ์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน

3 ผศ. กนิษฐา เริงพิทยา คณะอักษรศาสตร์

4 นาย กรี ตรีคะณา คณะแพทยศาสตร์

5 นาง เกื�อกูล ทองสัมฤทธิ� สถาบันภาษา

6 นาง แก้วนา สุวรรณา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

7 นาง ขนิษฐา ถาบุตร คณะแพทยศาสตร์

8 นาย คมกร เอี�ยมคําเจริญ คณะวิทยาศาสตร์

9 นางสาว จันทนา พึ�งโพธิ�สภ สํานักบริหารวิชาการ สนม

10 นาง จารุณี ศรีโสภณางกูร คณะอักษรศาสตร์

11 นาง จํานงค์ สโมสร คณะอักษรศาสตร์

12 นาง จําเนียร สมัครการ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

13 นาง จําเนียร สุขเกษม สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

14 นาง จินดา ทั�งทอง คณะครุศาสตร์

15 นางสาว ฉลองรัฐ ยิ�งไพบูลย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ

16 รศ. ชาคร จารุพิสิฐธร คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 ผศ.ดร. ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

18 นาง ชุติมา โอศิริ คณะครุศาสตร์

19 นาง ดวงพร ชูวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์

20 นาง ดวงพร เบี�ยวไข่มุข สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

21 นาง ถวิล คร่องเชิงสาน คณะทันตแพทยศาสตร์

22 นาย ถาวร สุขพอดี สํานักบริหารกิจการนิสิต

ชื�อ - นามสกุล

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที� 13 ถึงวันอาทิตย์ที� 14  กันยายน  2557

ประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส
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ที� สังกัดชื�อ - นามสกุล

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที� 13 ถึงวันอาทิตย์ที� 14  กันยายน  2557

ประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส

23 นาย ทรงเกียรติ ขจรบุญ สถาบันภาษา

24 นาย ทองก้อน โพธิ�ศรี คณะเศรษฐศาสตร์

25 นาง ทองใบ อําไพศิริ คณะวิทยาศาสตร์

26 นาง ทองมี ทิพย์สูงเนิน คณะครุศาสตร์

27 นาง ทองห่อ โพธิ�ศรี คณะเศรษฐศาสตร์

28 นาย ทินวัฒน์ นาคชุ่ม คณะอักษรศาสตร์

29 นาง ธัญทิพย์ ศรเศรษฐศักดิ� สถาบันภาษา

30 นาง ธันวรัชต์ ตั�งวีรัตน์กร บัณฑิตวิทยาลัย

31 นาง นงเยาว์ อัคนิบุตร คณะแพทยศาสตร์

32 นางสาว นงเยาว์ เต้พันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

33 นาง นงลักษณ์ ศุภจิตร คณะแพทยศาสตร์

34 นางสาว นพมาส วาสนานันท์ คณะอักษรศาสตร์

35 รศ. นฤดี โภไคศวรรย์ คณะแพทยศาสตร์

36 นาง นฤมล คอนวิมาน คณะแพทยศาสตร์

37 นาง น้อย สโรชมาน คณะแพทยศาสตร์

38 ดร. นันทนา ยูนิพันธุ์ คณะอักษรศาสตร์

39 ศ.พญ.ดร. บังอร ชมเดช คณะแพทยศาสตร์

40 ผศ.ดร. บังอร ทับทิมทอง คณะเศรษฐศาสตร์

41 นาง บังอร ทองวัง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

42 นางสาว บังเอิญ สุขสมยา คณะวิทยาศาสตร์

43 นาย บุญช่วย โลหพรม คณะครุศาสตร์

44 นาง บุญทม ชาตาคม คณะวิทยาศาสตร์
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ที� สังกัดชื�อ - นามสกุล

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที� 13 ถึงวันอาทิตย์ที� 14  กันยายน  2557

ประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส

45 นาย บุญมี สัญญสุจจารี คณะสัตวแพทยศาสตร์

46 นาง บุญศรี เที�ยงบุญ คณะแพทยศาสตร์

47 นาย บุญส่ง คร่องเชิงสาน คณะทันตแพทยศาสตร์

48 นาง เบญจมาศ ศรีทองดี สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

49 นาง เบ็ญจา มโนธรรม คณะครุศาสตร์

50 นาย ประดัด แสงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

51 นาย ประทีป สว่างดี สํานักงานวิทยทรัพยากร

52 นาย ประเทือง สุขประเสริฐ สถาบันภาษา

53 นาง ประนอม สุขประเสริฐ สถาบันภาษา

54 นาย ประโยชน์ ตันติเจริญยศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

55 นาง ประสานวงศ์ บูรณะพิมพ์ คณะครุศาสตร์

56 นาย ประสิทธิ� ประพิณมงคลการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

57 นาย ประสิทธิ� นพประนิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

58 นาง ประเสริฐ มาจิตร โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

59 นาย ประเสริฐ แม้นประดิษฐ์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

60 นาย ปรีชา เวทยาวงศ์ สํานักงานวิทยทรัพยากร

61 นาง ปานตา ใช้เทียมวงศ์ คณะครุศาสตร์

62 นาง ปิยมน เจริญสุข คณะครุศาสตร์

63 นาง ผกากรอง เชิดชู คณะครุศาสตร์

64 นาย แผน สาริกา คณะอักษรศาสตร์

65 ผศ. พเยาว์ ตัณมณี คณะครุศาสตร์

66 นาง พรรณี ชาตบุษป์ สํานักบริหารวิชาการ สนม
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ที� สังกัดชื�อ - นามสกุล

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที� 13 ถึงวันอาทิตย์ที� 14  กันยายน  2557

ประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส

67 นาย พลไกร จันทนะสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

68 รศ.ดร. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ� คณะพยาบาลศาสตร์

69 นาง พาณี แสวงกิจ คณะครุศาสตร์

70 นางสาว พาณี มนาปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

71 นาง เพชรา ภูริวัฒน์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

72 รศ. มณิศรี พันธุลาภ คณะเศรษฐศาสตร์

73 นาย มนัส เจียรกูล ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

74 นาง มนุวดี หังสพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์

75 ผศ. มยุรี อนันตมงคล คณะครุศาสตร์

76 นาง มาลี จํารูญพันธ์ คณะรัฐศาสตร์

77 นาง เยาวภา ชมบุญ คณะสัตวแพทยศาสตร์

78 นาง ราตรี สุดทรวง คณะแพทยศาสตร์

79 นาง เรณู อบเชย คณะครุศาสตร์

80 นาง ลัดดาวัลย์ กองเพียร คณะแพทยศาสตร์

81 นาง วนิดา โพธารามิก คณะวิทยาศาสตร์

82 นาง วราภรณ์ สุโพธิ�ทอง คณะแพทยศาสตร์

83 นาง วันดี ฐิตวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

84 นาง วันเพ็ญ ทองพด คณะแพทยศาสตร์

85 นาง วัลลิภา เต็มนาที คณะแพทยศาสตร์

86 รศ. วารุณี จันทรานุวัฒน์ คณะครุศาสตร์

87 นาย วิชัย สุทธิมูล คณะวิทยาศาสตร์

88 นาง วิเชียร รื�นภาคเพ็ชร คณะแพทยศาสตร์
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ที� สังกัดชื�อ - นามสกุล

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที� 13 ถึงวันอาทิตย์ที� 14  กันยายน  2557

ประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส

89 รศ. วิมลศิริ ชํานาญเวช คณะนิติศาสตร์

90 นาง วิไลพรรณ ทองธิราช คณะวิทยาศาสตร์

91 นาง วิไลรัตน์ อยู่ประเทศ คณะแพทยศาสตร์

92 นพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

93 นางสาว วีนัส อุดมประเสริฐกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

94 รศ.ดร. ศรีนวล ถนอมกุล คณะวิทยาศาสตร์

95 นาย ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์

96 นาง ศุลีพร ทวีวงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

97 นาง สงวน บุญรักษา คณะครุศาสตร์

98 นางสาว สง่า มั�งแพร คณะแพทยศาสตร์

99 นาง สดชื�น อ่อนปรีดา คณะครุศาสตร์

100 นาย สถิตย์ อัฌชสมบูรณ์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

101 นาย สนชัย คณะธรรม คณะแพทยศาสตร์

102 ศ.ดร. สมบัติ กาญจนกิจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

103 นาง สมพร สมบูรณ์ศักดิ�กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

104 นาง สมศรี บุญมาเลิศ คณะครุศาสตร์

105 นาย สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์

106 นาง สังวาลย์ เพ็ชรปูน คณะทันตแพทยศาสตร์

107 นาง สายใจ คล้ายพุฒ สถาบันไทยศึกษา

108 นาง สายสุนีย์ สุขสุด ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

109 นางสาว สาวินี ไกรทอง คณะอักษรศาสตร์

110 นาง สําราญ นกสกุล คณะแพทยศาสตร์



7

ที� สังกัดชื�อ - นามสกุล

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที� 13 ถึงวันอาทิตย์ที� 14  กันยายน  2557

ประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส

111 นาย สําอางค์ นกสกุล คณะแพทยศาสตร์

112 นาง สุกัญญา กาญจนกิจ คณะครุศาสตร์

113 ศ.กิตติคุณ ดร. สุจริต เพียรชอบ คณะครุศาสตร์

114 รศ. สุชาวดี เอี�ยมอรพรรณ คณะครุศาสตร์

115 รศ. สุธี พลพงษ์ คณะนิเทศศาสตร์

116 นาย สุนทร ช่วงสุวนิช คณะครุศาสตร์

117 นาง สุนันท์ บุญมา คณะเภสัชศาสตร์

118 รศ.ดร. สุนันท์ อัญชลีนุกูล คณะอักษรศาสตร์

119 ผศ. สุนันทา เอกเวชวิท คณะครุศาสตร์

120 นางสาว สุนิตย์ ตันศยานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

121 นาง สุเนตรา โรยสุวรรณ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน

122 นาง สุเพ็ญพร เพ็งสอาด สถาบันภาษา

123 รศ. สุภา เทพย์ปฏิพัธน์ คณะวิทยาศาสตร์

124 นาง สุภาณี ฤกษ์สมโภช ศูนย์บริหารกลาง สนม.

125 นาง สุมิตรา คงสมบูรณ์ คณะนิติศาสตร์

126 นาง สุรภี บุญเกษม คณะวิทยาศาสตร์

127 นาง สุรีย์ ฐิตะฐาน คณะแพทยศาสตร์

128 รศ.ดร. สุวัฒนา เอี�ยมอรพรรณ คณะครุศาสตร์

129 ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

130 นาง เสาวนีย์ สงวนศัพท์ สถาบันการขนส่ง

131 นาง เสาวลักษณ์ วรวิชญ์รัตนกุล คณะแพทยศาสตร์

132 นาง โสพิศ ชนะภัย สํานักงานวิทยทรัพยากร
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ที� สังกัดชื�อ - นามสกุล

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที� 13 ถึงวันอาทิตย์ที� 14  กันยายน  2557

ประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโส

133 รศ.ดร. หรรษา สงวนน้อย คณะวิทยาศาสตร์

134 นาย หาญณรงค์ พิทยะ คณะทันตแพทยศาสตร์

135 นาย อนันต์ แสงธีระปิติกุล คณะเศรษฐศาสตร์

136 นาง อนันต์ธนัญญา ทิพานันพิชญะ คณะวิทยาศาสตร์

137 นาง อภิญญา บินเช็ค คณะอักษรศาสตร์

138 นาง อรวรรณ์ วงศ์เจศฎา คณะวิทยาศาสตร์

139 นาง อังคณา พวงเงิน คณะเศรษฐศาสตร์

140 ผศ. อัญชลี สิรินทร์วราวงศ์ คณะครุศาสตร์

141 นางสาว อัญชลี อ่อนศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

142 นาย อาคม สนธิ�นุช คณะแพทยศาสตร์

143 นาง อารมย์ ฤทธิศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

144 นางสาว อารยา เอนกสุรพจน์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

145 นาง อารีย์รัตน์ สุลินทบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

146 นาง อํานวย เติมเพ็ชร คณะครุศาสตร์

147 นางสาว อุ่นเรือน เทพธาดา คณะสัตวแพทยศาสตร์

148 นางสาว อุษณีย์ พากเพียร คณะแพทยศาสตร์

149 นาง อุษา สะหาบ คณะอักษรศาสตร์

150 นาย โอฬาร บัวผ่อง คณะวิทยาศาสตร์
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