
ประกาศ สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ ากดั 

หมายเหตุ  1.)  รายช่ือเรียงตามตวัอกัษร

 2.)  สมาชิกท่ีสมคัร และไม่มีรายช่ือ เน่ืองจาก

       2.1  เคยเขา้ร่วมสมัมนาสมาชิกอาวุโสปี 2557

 3.)  สมาชิกท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้โปรดแจง้ยกเลิก ไดท่ี้ฝ่ายธุรการ 

       โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวนัที่ 11 กันยายน 2558

       มิฉะนั้น จะถือว่าท่านไดใ้ชสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมในคร้ังน้ีแลว้

 4.)  สมาชิกผูมี้รายช่ือ สามารถจบัคูห่อ้งพกัโดยแจง้ช่ือ ไดท่ี้ฝ่ายธุรการ
        โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวนัที่ 11 กันยายน 2558

       มิฉะนั้น สหกรณ์ฯ จดัหอ้งพกัใหเ้อง

รายช่ือสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสมาชิกอาวุโส

วนัเสารที์่  19  ถึงวนัอาทิตยที์่ 20 กนัยายน  2558

ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแ์คว รีสอรท์ จ.กาญจนบุรี
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ที่ สังกัด
1 นาง กนกพร นคิงรัมย์ คณะนติิศาสตร์

2 นาง กอบกาญจน์ สุวรรณสิงห์ คณะแพทยศาสตร์

3 รศ.ดร. กัลยา วัฒยากร คณะวิทยาศาสตร์

4 นาย ก าพล มัลลิกาภา คณะวิทยาศาสตร์

5 นาง กิรณา ศิริศักด์ิ ส านกับริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.

6 นาง เข็มทอง ขุนวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

7 นาง ไขนภา ธนะโสภณ คณะแพทยศาสตร์

8 นาง เครือวัลย์ อนมุอญ ศูนย์บริหารกลาง สนม.

9 นาง งามตา เกตุลอย คณะแพทยศาสตร์

10 รศ. จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ คณะสหเวชศาสตร์

11 ผศ.พญ. จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ คณะแพทยศาสตร์

12 นาง จารุณี ศรีโสภณางกูร คณะอักษรศาสตร์

13 นาง จารุวรรณ แก้ววงค์หาญ คณะสัตวแพทยศาสตร์

14 นาง จ านงค์ สโมสร คณะอักษรศาสตร์

15 นาง จ ารูญศรี ญานอุดม คณะวิทยาศาสตร์

16 นาง จิดาภา อดุลย์ธนกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์

17 นาง จินตนา สุขตลอด คณะนติิศาสตร์

18 นาง จินตนา ธีรวรางกูร สถาบนัวิจัยสังคม

19 นาย เฉลิม การศาสตร์ ส านกับริหารระบบกายภาพ สนม

20 นาย เฉวียง สังฆเศรณี คณะเศรษฐศาสตร์

21 นาย ชนะพล งามข า คณะวิทยาศาสตร์

22 นาง ชนดิา วิยกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์

23 นาย ชวน สุภาดี ส านกับริหารทรัพยากรมนษุย์ สนม

24 นาง ชะเอม ธรรมนภิา คณะสัตวแพทยศาสตร์

25 นาง โชติมา เกียรติรัศมี คณะแพทยศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ที่ สังกัดช่ือ - นามสกุล
26 นาย ณรงค์ ชัยพันธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์

27 นาย ณัฐวุฒิ อวนทะเล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

28 นาย ณัสสันต์ ปยิวิทยาการ คณะเภสัชศาสตร์

29 นางสาว ดวงใจ งามละม่อม ส านกังานจัดการทรัพย์สิน

30 นาง ถนอมศรี อมาตยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์

31 นาง ถนมิภรณ์ นลิกาญจน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

32 นาย ทวีป อุสาโห ส านกับริหารทรัพยากรมนษุย์ สนม

33 นาย ทองสุข แพสมหวัง คณะแพทยศาสตร์

34 รศ. ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ส านกับริหารทรัพยากรมนษุย์ สนม

35 นาง ธนพร อาจปรีชา โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

36 นางสาว ธนพรรณ สุนทระ สถาบนัวิจัยสภาวะแวดล้อม

37 นาง ธนสร ตันศฤงฆาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

38 นาง นวลนอ้ย อธึกธนากร ส านกับริหารทรัพยากรมนษุย์ สนม

39 นาง นอ้ม ข าทับน  า คณะรัฐศาสตร์

40 นาย บญุช่วย วัฒนธรรมรักษ์ คณะแพทยศาสตร์

41 นาย บญุยง ค าภีระ คณะวิทยาศาสตร์

42 นาย ประชุม บญุมีศักด์ิ คณะทันตแพทยศาสตร์

43 นาย ประทีป สว่างดี ส านกังานวิทยทรัพยากร

44 นาง ประไพ เทียนศรี คณะทันตแพทยศาสตร์

45 นาย ประสิทธ์ิ นพประนติย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

46 นาง ปฤศนา คฤหบดี ส านกับริหารทรัพยากรมนษุย์ สนม

47 นางสาว ปาริฉัตร ปรีติยาธร ส านกังานจัดการทรัพย์สิน

48 ผศ. ปยินาถ เพชรจันทร คณะสหเวชศาสตร์

49 นางสาว ปยิะวรรณ บางย่ีขัน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

50 นาง พนสัพร สุขขาแก้ว โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ
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ที่ สังกัดช่ือ - นามสกุล
51 นางสาว พวงปราง เพ็ญศรี โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

52 นาง พักตร์วิมล เพียรล  าเลิศ สถาบนัวิจัยสภาวะแวดล้อม

53 นาง พัชร์จุฑา พัฒนรังษีเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

54 นาย พินจิ จันพวง คณะแพทยศาสตร์

55 นาง เพ็ญจันทร์ เบา้นวุงศ์ ส านกับริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.

56 นาย ไพรัช ธีรวรางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์

57 นาง มยุรี จิรวิศิษฎ์ คณะแพทยศาสตร์

58 นาง มะยม ฤทธ์ิมหนัต์ คณะวิทยาศาสตร์

59 รศ.ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์

60 นาง เมี ยน สังฆเศรณี คณะวิทยาศาสตร์

61 นาย ไมตรี ศิริพุทธ คณะนเิทศศาสตร์

62 นาย ย้อย นกแสง คณะแพทยศาสตร์

63 นาง ยุวดี ไพสิฐพัฒนพงษ์ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

64 นาง เยาวนติย์ นาคสุก คณะแพทยศาสตร์

65 นาง ระเบยีบ ศรีพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์

66 นาง ระพีพรรณ ภูษณวรรณ คณะวิทยาศาสตร์

67 นาง รัตนา เหนีย่งแจ่ม คณะแพทยศาสตร์

68 ผศ. วรรณพร วีรวัฒน์ สถาบนัภาษา

69 นาง วรรณา บตุรทะยักษ์ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

70 รศ.ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง คณะอักษรศาสตร์

71 นาง วัชรี ธรรมาภิมณฑ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

72 รศ.สพ.ญ. วิมล โพธิวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

73 นาง วิมล หรุ่มเรืองวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์

74 นางสาว วิไล ชินเวชกิจวานชิย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

75 นาง วีรวรรณ มุกดาประกร ส านกับริหารระบบกายภาพ สนม

76 นาง ศรีประทุม ครุสาตะ ส านกับริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.
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ที่ สังกัดช่ือ - นามสกุล
77 นาง ศรีสวัสด์ิ ยอมประยูร คณะแพทยศาสตร์

78 นาง ศิริพร จันผกา คณะเศรษฐศาสตร์

79 นาย ศุภชัย แสนสิงห์ คณะแพทยศาสตร์

80 นาง สงวน เพียรทรัพย์ ส านกับริหารระบบกายภาพ สนม

81 นาย สมพงษ์ ตั งสุจริต คณะอักษรศาสตร์

82 นาง สมพิศ บญุฉ่ า คณะวิทยาศาสตร์

83 นาง สรรเสริญ มัลลิกาภา คณะวิทยาศาสตร์

84 นาง สาคร ไทยธวัช คณะรัฐศาสตร์

85 รศ.ภญ. สาริณีย์ กฤติยานนัต์ คณะเภสัชศาสตร์

86 นางสาว สาวินี ไกรทอง คณะอักษรศาสตร์

87 นาย ส าเภา ทองจีบ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหง่จุฬาฯ

88 นาย สิริ ธนศิูลป์ ส านกับริหารระบบกายภาพ สนม

89 นาง สุขสันต์ นาคะลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์

90 ศ.กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ คณะครุศาสตร์

91 นาง สุทธิวรรณ นาชะ ส านกับริหารทรัพยากรมนษุย์ สนม

92 นาย สุเทพ จันนา คณะนติิศาสตร์

93 นาง สุนนัทา คุปต์กานต์ คณะนเิทศศาสตร์

94 นางสาว สุนติย์ ตันศยานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

95 นาง สุพัตรา อมรนมิิตร คณะแพทยศาสตร์

96 นาง สุรภี บญุเกษม คณะวิทยาศาสตร์

97 ศ.ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

98 นาย สุริยนต์ ฤทธ์ิมหนัต์ คณะทันตแพทยศาสตร์

99 นางสาว สุวรรณา กิจโอภาส ส านกังานการทะเบยีน

100 นาง เสาวณีย์ ปานอร่าม คณะแพทยศาสตร์

101 นาง ไสว อ่อนค า คณะทันตแพทยศาสตร์
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ที่ สังกัดช่ือ - นามสกุล
102 นาง อภิญญา บนิเช็ค คณะอักษรศาสตร์

103 นาง อริสา มโหทาน คณะรัฐศาสตร์

104 นาง อ่อนหวาน จันนา คณะสัตวแพทยศาสตร์

105 นางสาว อัญชลี อ่อนศรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

106 นาง อ าไพ สมบรูณ์ คณะวิทยาศาสตร์

107 นาย อุดร อ่องสุข คณะแพทยศาสตร์

108 นาง อุบล ศุกระมงคล คณะแพทยศาสตร์

109 นาง อุษา สะหาบ คณะอักษรศาสตร์

110 นางสาว อุษา อินทโฉม คณะวิทยาศาสตร์

111 นาย แอม คล้ายนกัขรัญ คณะแพทยศาสตร์
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