
หมายเหตุ  1.)  รายชื่อเรียงตามตัวอักษร

 2.)  สมาชิกทีส่มัคร และไม่มีรายชื่อ เนื่องจาก

       2.1  ได้ไปเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกปี 2557 แล้ว หรือ

       2.2  อายุเกนิ 61 ปี  (สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโสแทนได้)

 3.)  สมาชิกทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดแจ้งยกเลิก ได้ทีฝ่่ายธุรการ 
       โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที ่25 สิงหาคม 2558
       มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิเ์ข้าร่วมสัมมนาในคร้ังนี้แล้ว
 4.)  สมาชิกผู้มีรายชื่อ สามารถจับคู่ห้องพักโดยแจ้งชื่อ ได้ทีฝ่่ายธุรการ

        โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที ่25 สิงหาคม 2558
       มิฉะนั้น สหกรณ์ฯ จัดห้องพักให้เอง
 5.)  สมาชิกไม่สามารถเปล่ียนรุ่นได้  เนื่องจากได้จองห้องพักตามจ านวน
       ทีป่ระกาศเรียบร้อยแล้ว 
 6.)  สมาชิกกรุณาแสดงบัตรประจ าตัว ลงทะเบียนรับป้ายชื่อ 
       และป้ายติดกระเป๋า (กอ่นขึ้นรถ) 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารว่มสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 1

วันเสารท์ี่  29  ถึงวันอาทิตย์ที่  30  สิงหาคม  2558
ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง  จ.กาญจนบรุี

*  งดผู้ตดิตาม ทุกกรณี   *
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ท่ี คณะ
1 นาย กนก โตสมตน ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

2 นาง กนกวรรณ คงธนสมร โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

3 นางสาว กรกช นาคบญุช่วย ส านักบริหารกจิการนิสิต

4 นางสาว กรแกว้ พูลเพิ่ม โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

5 นาย กฤษฎา ปรุาโส ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

6 นางสาว กฤษณรรณ ทองเจริญ คณะครุศาสตร์

7 นาย กฤษณะ จิตตาภรัิกษ์ สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

8 นางสาว กอบกลุ ข าแจ้ง คณะทนัตแพทยศาสตร์

9 นาย กอปศักด์ิ จามรมาน ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

10 นาง กญัชลี เลิศโภคะสมบติั คณะแพทยศาสตร์

11 นาง กญัญา เพลิดพราว คณะวิทยาศาสตร์

12 นางสาว กญัญา รุ่งแสง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

13 นาง กญัภร ถาวรทรงธรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์

14 นางสาว กาญจนา เพชรมาก ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

15 นางสาว กาญจนา เคาวสุต คณะแพทยศาสตร์

16 นางสาว กาญจนา แย้มยี่สุ่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

17 นาง กติติสุดา กอ่เกดิบญุ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

18 นางสาว กลุทรัพย์ เลิศตระกลูชัย ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

19 นาย เกยีรติชัย จรัญศิริไพศาล คณะทนัตแพทยศาสตร์

20 นางสาว แกว้ทพิย์ ประจักษ์จิตร์ ส านักบริหารวิจัย สนม.

21 นาย ขวัญชัย วิเศษสุมน ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

22 นางสาว ขวัญฤทยั ไชยชนะ ส านักบริหารวิจัย สนม.

23 นางสาว เขมิกา เข็มไทย สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

24 นางสาว คงคารัตน์ กจิจานนท์ คณะครุศาสตร์

25 นาง คุณัญญา จงตระกลู โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

ชื่อ - นามสกลุ
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ท่ี คณะชื่อ - นามสกลุ
26 นางสาว จงกล สืบก าปงั ส านักบริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.

27 นาง จงลักษณ์ ปานะรัตน์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

28 นางสาว จันทร์จิรา แสงทอง สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

29 นาง จันทร์จิรา ทองเจริญ คณะรัฐศาสตร์

30 นาง จันทร์นรา ศรีสุข คณะครุศาสตร์

31 นางสาว จันทร์รุ้ง แซ่ต้ัง คณะครุศาสตร์

32 นางสาว จ าเรียง กอ้นขาว ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

33 นาง ฉันทกิา ศรีกระหนก ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

34 นาง ชนิดา สนั่นพานิช สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

35 นาย ชัยรินทร์ บญุขันธ์ คณะครุศาสตร์

36 นาย ชาตรี สุระศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์

37 นางสาว ชิษณุชา นิลค าวงศ์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

38 นางสาว ชื่นจิตต์ วรพิทกัษ์ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

39 นาย ชูศักด์ิ ศรีสุข คณะครุศาสตร์

40 นางสาว ณสรวงสรณ์ โยพะนักศักด์ิ บณัฑิตวิทยาลัย

41 นางสาว ณัฏฐิตา ชวนเกริกกลุ สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

42 นางสาว ณัฐชยา สุขสิงห์ สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

43 นางสาว ดรุณี สว่างดี คณะวิทยาศาสตร์

44 นาง ดวงกมล กล่ าโกมล คณะทนัตแพทยศาสตร์

45 นาย เดชา วงษ์ประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

46 นาย เดชา น้อยเรืองวงค์ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แหง่จุฬาฯ

47 นาง ทวีพร เกตุมณี คณะครุศาสตร์

48 นาง ธนพรรณ ปานทอง สถาบนัภาษา

49 นาง ธนวดี พรหมจาด ส านักบริหารวิรัชกจิและเครือข่ายฯ สนม

50 นาย ธนวัฒน์ ณ สงขลา โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ
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ท่ี คณะชื่อ - นามสกลุ
51 นางสาว ธนิดา มะเริงสิทธิ์ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

52 นางสาว ธิราพร ดิลกชัยวิวัฒน์ ส านักงานการทะเบยีน

53 นางสาว นงนุช นกพัฒน์ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

54 นางสาว นริศรา แพงวงศ์ ส านักบริหารวิชาการ สนม

55 นางสาว นัททยา เพ็ชรวัฒนา สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

56 นางสาว นันทนา มเหศศิริ คณะพยาบาลศาสตร์

57 นางสาว นันทา ศรีส่งทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์

58 นาง บวัพันธ์ ดูออ่น ส านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

59 นาย บญุมาก สระสม ศูนย์บริหารกลาง สนม.

60 นางสาว เบญญาภา ธนโชตราชกจิ คณะทนัตแพทยศาสตร์

61 นาย ปฏภิาณ ประวิชพราหมณ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

62 นาย ปณิธิ เลิศวศินกลุ ส านักบริหารกจิการนิสิต

63 นาง ปทมุรัตน์ กจิจานนท์ ส านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

64 นาง ประภสัสร สุนนทะนาม โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

65 นาย ประสิทธิ์ เคร่ืองดี ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

66 นาย ประเสริฐ ชลวชิราภรณ์ สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

67 นาย ปรัตถ์ ถิราติ คณะแพทยศาสตร์

68 นาง ปราณี ศรีสุภาพ คณะแพทยศาสตร์

69 นางสาว ปริศนา รักษาภกัดี คณะแพทยศาสตร์

70 นาง ปทัมา วงพินิจ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

71 นาง ปาริชาต ทองประสม ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

72 นางสาว ปาริชาติ ทองแทง่ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

73 นางสาว พนัดดา ทองมาก คณะทนัตแพทยศาสตร์

74 นางสาว พรทพิย์ เส็งส าเริง คณะสัตวแพทยศาสตร์

75 นางสาว พรพรรณ เมืองประสิทธิ์ สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ
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ท่ี คณะชื่อ - นามสกลุ
76 ทพ. พรมิตร ส่งไพศาล คณะทนัตแพทยศาสตร์

77 นาง พรรณี สระสม ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

78 นางสาว พรรษสรณ์ เมธีพลากรชัย ส านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม

79 นาง พัชชรัศม์ นิธินันทน์ฤมิต ส านักบริหารวิชาการ สนม

80 นางสาว พัสวรรณ มาลยาภรณ์ คณะครุศาสตร์

81 นาย พิพัฒน์ หงษ์ทอง ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

82 นางสาว เพลินตา เกษร คณะครุศาสตร์

83 นาย ไพศาล เสวกวิหารี ศูนย์บริหารกลาง สนม.

84 นาง ภวรรณพ เหมพันธุพ์ิรุฬห์ คณะวิทยาศาสตร์

85 นาย ภทัรกร แสงแกว้ตระกลู คณะแพทยศาสตร์

86 นาย ภทัรพงศ์ แกว้ไสล โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

87 นาง มนกานต์ จันทร์เทศ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

88 นาย มนัสวิน ผาสุขขี ส านักบริหารกจิการนิสิต

89 นางสาว มัชิมาณ นุ่มน้อย ศูนย์ส่ือสารองค์กร สนม

90 นางสาว มันต้อง แซ่พ่าน คณะครุศาสตร์

91 นางสาว มานิดา เวชพราหมณ์ ส านักงานวิทยทรัพยากร

92 นาย ยงยุทธ์ นาคเกตุ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

93 นาย ยิ่งศักด์ิ สระสม คณะศิลปกรรมศาสตร์

94 นาง ยุพิน สุขศิลป์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

95 นาง ยุวพงษ์ โตประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์

96 นางสาว เยาวตรี จ าเริญ คณะแพทยศาสตร์

97 นาง รจนา ขันทะ คณะวิทยาศาสตร์

98 นางสาว รัชชดา พรหมทอง ส านักบริหารวิชาการ สนม

99 นางสาว รัชตา เจริญลาภ คณะสัตวแพทยศาสตร์

100 นางสาว รัชนี ล่ีแตง ส านักบริหารวิชาการ สนม
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ท่ี คณะชื่อ - นามสกลุ
101 นางสาว รัตนัดดา เคนศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

102 นาย รุ่งโรจน์ ฌานะจารี สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

103 นาง เรียม อติโรจน์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

104 นาย เรืองยศ โพธิศ์รี บณัฑิตวิทยาลัย

105 นาง วงทพิ แย้มกระจ่าง โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

106 นาง วนิดา มัง่มี คณะแพทยศาสตร์

107 นาย วรพรชัย ลาภกระโทก คณะครุศาสตร์

108 นางสาว วรรณษา ฐิตะโพธิ์ สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

109 นาง วราภรณ์ บวัเพิ่ม คณะครุศาสตร์

110 นาง วราวรรณ อนิทร์จันทร์ คณะแพทยศาสตร์

111 นาย วรินยุพา นาวา คณะทนัตแพทยศาสตร์

112 นางสาว วลีรัตน์ มีกลุ สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

113 นาย วัชรินทร์ แกว้มณีวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

114 นาง วัชรี บญุทองงาม คณะวิทยาศาสตร์

115 นาง วันเพ็ญ อนิดีค า คณะทนัตแพทยศาสตร์

116 นางสาว วัลภา สละวาสี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

117 นาง วัลย์วดี ปานนอก คณะทนัตแพทยศาสตร์

118 นาย วัลลภ อน้อมร ส านักบริหารวิชาการ สนม

119 นาง วาสนา ทมิรัตน์ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

120 นางสาว วิชชุดา พัสถาน ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

121 นาย วิรพงษ์ ครพนม คณะวิทยาศาสตร์

122 นาย วิรัตน์ แววอาราม สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

123 นาย วีรภาพ ตาดทอง ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

124 นาย วีระพล ประทปีะเสน คณะทนัตแพทยศาสตร์

125 นาย เวียงศักด์ิ สุวรรณ คณะทนัตแพทยศาสตร์
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ท่ี คณะชื่อ - นามสกลุ
126 นางสาว ศรีสุดา ฤทธิว์ัฒนพงศ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

127 นาง ศิริวรรณ เทยีมศิริ วิทยาลัยปโิตรเลียมและปโิตรเคมี

128 นาง ศิริวรรณ วินิจก าธร คณะครุศาสตร์

129 นาย สกล แหวนทองค า ส านักงานวิทยทรัพยากร

130 นางสาว สนฉัตร จันทร์สุข คณะทนัตแพทยศาสตร์

131 นางสาว สใบทอง หนูน้อย ส านักบริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.

132 นาง สมใจ นราภรัิกษ์ สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

133 นางสาว สมใจ วิเชียรชม คณะนิเทศศาสตร์

134 นาย สมใจ เถื่อนสุข คณะแพทยศาสตร์

135 นาง สมบญุ เหลาชัย คณะทนัตแพทยศาสตร์

136 นาง สมพิศ ภทัรนาวิก ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

137 นาย สมพิศ พรชัย ศูนย์รักษาความปลอดภยัและจัดการจราจรแหง่จุฬาฯ

138 นาย สมภพ เสวกพันธ์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

139 นาง สมศรี สอาดจิตวิไล คณะแพทยศาสตร์

140 นาย สมาน พุกเจริญ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

141 นางสาว สมาวิมณฑ์ ไกรพิศิษฐ์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

142 นาย สรรพพล ก่ าใย สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

143 นาย สวงค์ ตันลือนาม ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

144 นางสาว สวลี เสนาพิทกัษ์ สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

145 นาย สังคม มะติยาภกัด์ิ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

146 นาย ส าลี เหลาชัย คณะทนัตแพทยศาสตร์

147 นาย สิทธิพงษ์ วารีเจริญ คณะทนัตแพทยศาสตร์

148 นางสาว สิริรัตน์ จันทร์ทองภกัดี คณะทนัตแพทยศาสตร์

149 นาย สุกฤษฏิ์ สกลุแสงสุข ศูนย์บริหารกลาง สนม.

150 นาย สุชาติ กาลวสุกลุ คณะทนัตแพทยศาสตร์
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151 นางสาว สุธินี รัตนอดุมสินชัย คณะเศรษฐศาสตร์

152 นาง สุนันทา พ่วงพุฒ ส านักบริหารกจิการนิสิต

153 นางสาว สุนิสา ชูยิ่ง ส านักงานวิทยทรัพยากร

154 นาง สุพัตรา อบุลบาน คณะวิทยาศาสตร์

155 นาง สุภทัรา พุกดี ศูนย์บริหารกลาง สนม.

156 นาง สุภาภรณ์ วงศ์วราพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

157 นางสาว สุมนทพิย์ โพธิเ์วียง ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

158 นาง สุมาลี ส่งไพศาล คณะทนัตแพทยศาสตร์

159 นาย สุรพล เจริญรมย์ สถาบนัวิจัยสภาวะแวดล้อม

160 นาย สุรศักด์ิ ส่วนบญุ คณะรัฐศาสตร์

161 นางสาว สุรารักษ์ พรมยอด คณะครุศาสตร์

162 นางสาว สุวรรณา แซ่เฮ้ง คณะอกัษรศาสตร์

163 นางสาว สุวิมล แซ่ล่ี คณะครุศาสตร์

164 นาย เสน่ห์ สาระกลู ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

165 นางสาว เสาวรส ลีลาวุธานนท์ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

166 นาย หรินทร์ แดงหน่าย คณะวิทยาศาสตร์

167 นางสาว อติภา ต่วนชื่น สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ

168 นาย อธิภู อนันต์ด ารงรัตน์ คณะแพทยศาสตร์

169 นางสาว อภญิญา พรมณะ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

170 นางสาว อมฤต บรรลังก์ คณะครุศาสตร์

171 นางสาว อรทยั กงัวาลชิรธาดา คณะแพทยศาสตร์

172 นาง อรศิริ วงษ์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์

173 นาง อริสรา ลอยขุนทด โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

174 นางสาว อญัชลี เข็มแกว้ คณะแพทยศาสตร์

175 นาง อญัลิปรียา ศิริสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์
8



ท่ี คณะชื่อ - นามสกลุ
176 นางสาว อมัพร จันทร์กระจ่าง คณะนิเทศศาสตร์

177 นาย อานนท์ จ าลองกลุ คณะแพทยศาสตร์

178 นาง อาริยา เอยีดแกว้ สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

179 นาย อ าพร ศรีประเสริฐ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

180 นาง อสิรีย์ เที่ยงอยู่ สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ

181 นาง อทุยัวรรณ กระจ่างรัตน์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

182 นาง อุ่นสมบติั สุขเย็น ส านักงานวิทยทรัพยากร

183 นางสาว อบุลรัตน์ วรรณขาว คณะรัฐศาสตร์

184 นาง อไุร นกอยู่ ศูนย์บริการวิชาการแหง่จุฬาฯ

185 นาย อลุเวงค์ มติมาลังกรณ์ คณะแพทยศาสตร์
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