
หมายเหตุ  1.)  รายชื่อเรียงตามตัวอักษร

 2.)  สมาชิกทีส่มัคร และไม่มีรายชื่อ เนื่องจาก

       2.1  เคยเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกปี 2557

       2.2  อายุเกนิ 61 ปี  (สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโสแทนได้)

 3.)  สมาชิกทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งยกเลิก ได้ทีฝ่่ายธุรการ 
       โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที ่11 กันยายน 2558
       มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิเ์ข้าร่วมในคร้ังนี้แล้ว
 4.)  สมาชิกผู้มีรายชื่อ สามารถจับคู่ห้องพักโดยแจ้งชื่อ ได้ทีฝ่่ายธุรการ

        โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที ่11 กันยายน 2558
       มิฉะนั้น สหกรณ์ฯ จัดห้องพักให้เอง
 5.)  สมาชิกไม่สามารถเปล่ียนรุ่นได้  เนื่องจากได้จองห้องพักตามจ านวน
       ทีป่ระกาศเรียบร้อยแล้ว 
 6.)  สมาชิกกรุณาแสดงบัตรประจ าตัว ลงทะเบียนรับป้ายชื่อ 
       และป้ายติดกระเป๋า (กอ่นขึ้นรถ) 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารว่มสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 2

วันเสารท์ี่  26  ถึงวันอาทิตย์ที่  27  กันยายน  2558
ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง  จ.กาญจนบรุี

*  งดผู้ตดิตาม ทุกกรณี   *
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ที่ คณะ
1 นางสาว กชพรรณ หอมชลูด คณะทันตแพทยศาสตร์

2 นางสาว กนกวรรณ แก่นจันทร์ คณะแพทยศาสตร์

3 นาง กมลพร ศิระมาด ส านักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.

4 นางสาว กมลวรรณ ไหลงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 นาง กัญญาณัฐ ผิวผ่อง คณะเภสัชศาสตร์

6 นางสาว กัญญารัตน์ ฉิมลี คณะทันตแพทยศาสตร์

7 นางสาว กาญจนา ตันจอ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

8 นาย กิติศักด์ิ มุขกระโทก สถาบันภาษา

9 นาย กิมไล้ ธัญญเจริญ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

10 นาย กุลเชษฐ วุฒิมานานนท์ สถาบันการขนส่ง

11 นางสาว กุลรดา พานิชกุล ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

12 นางสาว กุลฤดี อุณหเลขกะ คณะทันตแพทยศาสตร์

13 นาง กุหลาบ พิมพ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

14 นางสาว เกศญา มีศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์

15 นางสาว เกื้อกูล พรหมเมือง คณะนิติศาสตร์

16 นาย ไกร สนอง คณะสัตวแพทยศาสตร์

17 นางสาว ขนิษฐา ศิลาอ่อน สถาบันการขนส่ง

18 นาง ขวัญใจ คงราศรี คณะทันตแพทยศาสตร์

19 นาย ขวัญชัย สุนทรศิริ คณะวิทยาศาสตร์

20 นาง ขวัญตา บัวเนตร์ คณะวิทยาศาสตร์

21 นาง เข็มพร นาไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 นาง จันทราภรณ์ ครองบุญ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

23 นางสาว จิตติมา เพียรพัฒนสิน คณะเภสัชศาสตร์

24 นางสาว จิตร นามกระโทก คณะทันตแพทยศาสตร์

25 นางสาว จินตนา ชมเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ - นามสกลุ
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ที่ คณะชื่อ - นามสกลุ
26 นางสาว จินตนา พลพงษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

27 นางสาว จิราพร คงปาน คณะทันตแพทยศาสตร์

28 นาง จุฑาพร กฤษทวี คณะวิทยาศาสตร์

29 นางสาว จูงจิตต์ เกิดแก่น คณะวิทยาศาสตร์

30 นาง เจนจิรา อาจหาญ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

31 นาย ฉกาจ อินทร์คีรี คณะวิทยาศาสตร์

32 นาย ฉลอง แสงสิริวิจารณ์ คณะอักษรศาสตร์

33 นาง ฉวี ภูปากน้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์

34 นาย เฉลิมชัย สังข์สุวรรณ คณะครุศาสตร์

35 นางสาว ชลธิชา โพธิข า คณะทันตแพทยศาสตร์

36 นาง ชวรีย์ ทาบโลหะ สถาบันวิจัยสังคม

37 นาย ชาญชัย ทะนิต๊ะ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

38 นาย ชาญชัย ม่วงประเสิรฐ ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

39 นาย ชาญนนท์ นามมีศรี คณะทันตแพทยศาสตร์

40 นางสาว ชิสา เอี่ยมละออ คณะทันตแพทยศาสตร์

41 นางสาว ชุติมา นามเรืองศรี คณะวิทยาศาสตร์

42 นาย เชาวลิต ค าสุข ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

43 นาง ฐิตาภรณ์ แก้วอ าไพ คณะวิทยาศาสตร์

44 นาง ฐิติพร ชูศิลป์ทอง วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

45 นางสาว ฐิติมา อภัยวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

46 นาง ณพศุลี สุขการค้า คณะนิติศาสตร์

47 นางสาว ณภัทร พรมทอง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

48 นางสาว ณัฐวดี พระยาน้อย ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

49 นาง ณัฐิญา ค้ าจุน คณะวิทยาศาสตร์

50 นางสาว ณิชากร ตรีวิจารณ์ ส านักบริหารกิจการนิสิต
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ที่ คณะชื่อ - นามสกลุ
51 นางสาว ณิชาภา ชนาธิปรัตน์กุล ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

52 นาง ณุชนก วสุธนาพร คณะทันตแพทยศาสตร์

53 นาง ทองขาว จันทร์ไตรรัตน์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

54 นางสาว ทัศนีย์ ธ ารงดุลภาค ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

55 นางสาว ทัศนีย์ มาลา คณะวิศวกรรมศาสตร์

56 นาย ธงชัย เกาะด่าน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

57 นาย ธณพล ภาคีสุข ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

58 นางสาว ธนาภรณ์ ภูสิ่งห์ คณะทันตแพทยศาสตร์

59 นาง ธนิตา พุม่พวง คณะทันตแพทยศาสตร์

60 นางสาว ธวัลยา กองพล คณะทันตแพทยศาสตร์

61 นางสาว ธันธนันท์ ดวงเพชรสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

62 นางสาว ธิดารัตน์ ม่วงอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์

63 นาย นพดล หอยสังข์ คณะวิทยาศาสตร์

64 นางสาว นพวรรณ จูสุข คณะทันตแพทยศาสตร์

65 นางสาว นภัสสร ข ามี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

66 นาง นันทรัตน์ ปราบนอก ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

67 นางสาว นารี อยู่สุข คณะทันตแพทยศาสตร์

68 นางสาว นิด สุภรัตน์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

69 นางสาว นิธิกานต์ ศรีบาล คณะทันตแพทยศาสตร์

70 นาย นิพนธ์ รักประทานพร คณะครุศาสตร์

71 นาย นิเลาะ ปาเกแม คณะวิศวกรรมศาสตร์

72 นาย นิวัต หอมทวนลม ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

73 นาย นุกูล หาดสมบัติ ส านักงานการทะเบียน

74 นาง บรรจง พวงทอง คณะวิทยาศาสตร์

75 นางสาว บรรณสรณ์ ติระวัฒนศักด์ิ คณะสหเวชศาสตร์
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ที่ คณะชื่อ - นามสกลุ
76 นาง บังอร เรืองธรรมโชติ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

77 นาย บัณฑิต เขียนสาร์ คณะรัฐศาสตร์

78 นาง บัวลอย เพ็งยี่สน คณะทันตแพทยศาสตร์

79 นาย บุญโชค ฤทธิเดช ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

80 นาย บุญเทียม เรืองกระโทก คณะรัฐศาสตร์

81 นาย บุญมา ช านาญจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

82 นาย บุญส่ง แพสมหวัง คณะแพทยศาสตร์

83 นางสาว บุปผา ลัดดาวัลย์ สถาบันการขนส่ง

84 นาง บุศรา เสือพอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

85 นางสาว บุษบา โสตรศรีทิพย์ คณะนิติศาสตร์

86 นาง เบญจวรรณ สังข์พะบุโชติ คณะวิทยาศาสตร์

87 นาย ปฏิญญา พลพงษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

88 นางสาว ปทุมพร จบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

89 นาง ปรมาภรณ์ เขียนสาร์ คณะวิทยาศาสตร์

90 นาง ประนอม ทรงประดิษฐ์ คณะรัฐศาสตร์

91 นาง ประภา ข าเปร่ืองเดช คณะวิทยาศาสตร์

92 นาย ประเสริฐศักด์ิ เสริมศรี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

93 นาง ปรารถนา อัคนิบุตร คณะพยาบาลศาสตร์

94 นาง ปริญา คงสุวรรณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

95 นาง ปิยนันท์ ใบพิมเสน คณะทันตแพทยศาสตร์

96 อ. ปิยะ อุไรไพรวัน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

97 นางสาว เปรมวดี พรมเสน ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

98 นางสาว ผกาพันธ์ เศษสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์

99 นาย พจน์ เจริญพร คณะวิศวกรรมศาสตร์

100 นางสาว พจนกร พลอยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์
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ที่ คณะชื่อ - นามสกลุ
101 นาย พรชัย ช่างม่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์

102 นางสาว พรพรรณ บุญประคอง คณะทันตแพทยศาสตร์

103 นาง พรพรรณ เมนัช ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

104 นาง พรหมชนก ศรีสกุล คณะวิทยาศาสตร์

105 นาย พลชัย เหล่าโคตร ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

106 นางสาว พวงทิพย์ ชูหนู คณะวิศวกรรมศาสตร์

107 นางสาว พัชรินทร์ เกื้อเกตุ คณะวิทยาศาสตร์

108 นาย พัฒนพงษ์ วงค์พิมล ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

109 นาย พิเชษฐ์ ล่ามกิจจา คณะครุศาสตร์

110 นาย พิเชษฐ ผัดผล ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

111 นาย ไพฑูรย์ แป้นโพธิ์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

112 นาง ไพลิน กล่ าเอม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

113 นาย ภัทรพณ ติดตารัมย์ คณะครุศาสตร์

114 นางสาว ภัทรวดี บุญประเสริฐ คณะอักษรศาสตร์

115 นางสาว มณีรัตน์ ศิลชัยศรี คณะครุศาสตร์

116 นาย มานะ บุญมีมา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

117 นาง มาเรียม ขัตตระกูล คณะวิทยาศาสตร์

118 นาง มุจลินทร์ มาวิเลิศ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

119 นาง ยุพิน ศรีโนนม่วง คณะครุศาสตร์

120 นาง รัชนี รัตนวุฒิกุล คณะทันตแพทยศาสตร์

121 นาง รัตนา บุณยมาลิก ส านักงานการทะเบียน

122 นางสาว รัตนากร เนตรสมรักษ์ คณะครุศาสตร์

123 นาง รัศมี แสนใหม่ คณะรัฐศาสตร์

124 นาง ร าเพย ธนีสันต์ิ คณะอักษรศาสตร์

125 นางสาว ลลิตา ศรีเสริมโภค คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ที่ คณะชื่อ - นามสกลุ
126 นาง ล าพาย วัชรากร คณะวิทยาศาสตร์

127 นางสาว วนิดา ส าเภา คณะนิติศาสตร์

128 นางสาว วราภรณ์ สอนสะอาด คณะสหเวชศาสตร์

129 นางสาว วสวัตต์ิ ถ้ าเย็น ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

130 นาย วสุธา ประดับพันธ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

131 นางสาว วันทนา สายยุเขตต์ คณะครุศาสตร์

132 นางสาว วันเพ็ญ สันหนองเมือง คณะครุศาสตร์

133 นางสาว วารินา ศุภโกศล คณะวิทยาศาสตร์

134 นางสาว วารุณี โตกุล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

135 นางสาว วาสนา เฟือ่งฟู คณะวิศวกรรมศาสตร์

136 นาง วาสนา โสสุ่ย คณะทันตแพทยศาสตร์

137 นางสาว วิตราลัย โพธิฆ์ะวิวัฒน์ ส านักงานมหาวิทยาลัย

138 นาง วิภา หอมศิริ คณะอักษรศาสตร์

139 นางสาว วิภาวรรณ พันวา ศูนย์การศึกษาทัว่ไป

140 นางสาว วิยดา แซ่ล้ิว คณะนิเทศศาสตร์

141 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิยดา ละมุล คณะวิทยาศาสตร์

142 นางสาว วิลาวัลย์ ปัญญาไส คณะทันตแพทยศาสตร์

143 นาง แวว นันชมชื่น คณะทันตแพทยศาสตร์

144 นาย ศรชัย จันทร์ต้น คณะสัตวแพทยศาสตร์

145 นาง ศิริพัฒน์ ชอบท ากิจ คณะวิทยาศาสตร์

146 นาย ศิลา ชาววัน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

147 นางสาว ศุกร์วดี บุญชุ่ม คณะนิติศาสตร์

148 นาย สถาพร ทรัพย์อยู่ คณะวิทยาศาสตร์

149 นางสาว สนธยาพร พรจินดา ส านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม

150 นาง สมพร ประภารธนาธร คณะวิทยาศาสตร์
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ที่ คณะชื่อ - นามสกลุ
151 นาง สมพร กุนชรวุฒิชัย คณะครุศาสตร์

152 นาย สมยศ โคตรปลาบู่ คณะวิทยาศาสตร์

153 นาย สมยศ โรหิตรัตน์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

154 นาย สมศักด์ิ เรืองวุฒิชนะพืช คณะวิทยาศาสตร์

155 นาย สังข์ สิทธิสังข์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

156 นาย สัตยา ชาคร ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

157 นาย สาโรจน์ ทะสุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

158 นางสาว สาวิกา ภูมพัก คณะวิศวกรรมศาสตร์

159 นางสาว สุขศรี วงศ์นุช คณะทันตแพทยศาสตร์

160 นางสาว สุชาดา โกรศุภมิตร คณะครุศาสตร์

161 นางสาว สุชาดา มาธรรม คณะแพทยศาสตร์

162 นางสาว สุธีรา นุ่มมณี คณะอักษรศาสตร์

163 นาง สุนิสา ศรีเจริญ คณะอักษรศาสตร์

164 นาง สุนีย์ คงภักดี คณะวิทยาศาสตร์

165 นาง สุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์

166 นางสาว สุภา ทะสุนทร คณะทันตแพทยศาสตร์

167 นางสาว สุรีย์ นิคมเขต ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

168 นางสาว สุรีรัตน์ เครือสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์

169 นางสาว สุไลรัตน์ บุญเกิดมา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ สนม

170 นางสาว สุวิมล นุ่มมณี คณะอักษรศาสตร์

171 นาย เสรี พงษ์ขวาน้อย บัณฑิตวิทยาลัย

172 นาง แสงจันทร์ ภักดีกลาง สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

173 นาย โสภณ เพ็งยี่สน คณะทันตแพทยศาสตร์

174 นางสาว หทัยรัตน์ บุญเสมอ ส านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม

175 นางสาว หนึ่งฤทัย แบ่งรัมย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
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ที่ คณะชื่อ - นามสกลุ
176 นาย อดิศักด์ิ ต้อยปาน คณะทันตแพทยศาสตร์

177 นาง อนุ จันทวาส ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

178 นาย อภิชาติ ธรรมนิธา ศูนย์ส่ือสารองค์กร สนม

179 นางสาว อรนุช คุณประทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

180 นาง อริยา ขันบุญ คณะเภสัชศาสตร์

181 นาย อัศวิน แสงทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

182 นาง อาภรณ์ นราทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

183 นางสาว อารีย์ พรหมดนตรี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

184 นางสาว อิงอร เวียงอินทร์ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

185 นางสาว อิงอร พิเคราะห์ผิว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

186 นาง อิสรีย์ ค าธนะ คณะทันตแพทยศาสตร์

187 นาย อุดม โชคศิริ ส านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม

188 นางสาว อุดมสิน ใจดี คณะวิทยาศาสตร์

189 นางสาว อุบลรัตน์ ริเร่ิม คณะแพทยศาสตร์

190 ผศ. เอื้อพร สัมมาทิพย์ คณะครุศาสตร์
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