
ที่ คณะ

1 นาง กนกวรรณ หาญวิทยาพันธ์ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

2 รศ. กรรณิกา กวักเพฑูรย์ คณะวิทยาศาสตร์

3 นาง กรุณา นุตรดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

4 น.ส. กรุณา เดชมานนท์ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม.

5 น.ส. กฤตินี ดวงกาญจนา ศูนย์รักษาความปลอดภยัและการจราจรแหง่จุฬาฯ

6 นาง กอบแกว้ สิงหดี์ ส านักบริหารกจิการนิสิต

7 รศ.ดร. กลัยา วัฒยากร คณะวิทยาศาสตร์

8 น.ส. กลัยาณี อู่ส าราญ ส านักงานวิทยทรัพยากร

9 นาย กติต์ วิสุทธิวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

10 รศ. กติิ สินธุเสก คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

11 นาง กลิุนี วัชโรบล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

12 น.ส. เกศณี ศิระสานต์ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

13 นาย เกษม จันทร์น้อย ศูนย์ส่ือสารองค์กร

14 นาง แกว้นา สุวรรณา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

15 รศ. ไกรวิชิต ตันติเมธ คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 น.ส. ขจิตรา ภงัคานนท์ คณะอกัษรศาสตร์

17 นาง ขนิษฐ บรุณศิริ คณะแพทยศาสตร์

18 นาย ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 นาง ขวัญเมือง โชตินาเสียว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

20 นาย เขียน ธีระวิทย์ คณะรัฐศาสตร์

21 รศ. ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์

ชื่อ - นามสกลุ

ประกาศ

รายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายงุานขอลงคะแนนทางไปรษณีย์
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22 นาย โฆสิต ทวีวงษ์ ส านักบริหารกจิการนิสิต

23 นาย เง็ก ช้างมาก ส านักงานวิทยทรัพยากร

24 น.ส. จงจินต์ ภทัรมนตรี คณะแพทยศาสตร์

25 นาย จีรศักด์ิ นพคุณ คณะทนัตแพทยศาสตร์

26 นาง จารุวรรณ แกว้วงศ์หาญ คณะสัตวแพทยศาสตร์

27 รศ. จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

28 นาย จ าเริญ ยอดระฆัง คณะวิทยาศาสตร์

29 นาง จินตนา ชื่นสมบติั คณะทนัตแพทยศาสตร์

30 นาง จินตนา พันพึ่ง ส านักงานการทะเบยีน

31 นาย จิรชาติ สันต๊ะยศ ส านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

32 รศ.ดร. จิราพร ล้ิมปานานนท์ คณะเภสัชศาสตร์

33 นาง จุรีย์ วิมาลา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

34 นาง เฉลิม วาดเขียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

35 นาง เฉลียว แสงภกัดี ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม.

36 นาง ชลันศรี ประดับพงษา ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

37 นาง ชวนชม พงษ์เจริญ คณะทนัตแพทยศาสตร์

38 นาง ช่อทพิย์ มุสิกะโปดก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

39 รศ.นพ. ชัชวาล ธรรมาภรณ์พิลาศ คณะแพทยศาสตร์

40 น.ส. โชติกา คงบวัสอน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

41 น.ส. ญาณิน มังอรุณ สถาบนัภาษา

42 นาย ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ คณะอกัษรศาสตร์

43 นาย ณัสสันต์ ปยิวิทยาการ คณะเภสัชศาสตร์

44 น.ส. ณิชชารีย์ โฆษกจิจาเลิศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

45 นาง ณิชนันทน์ กจิประชา ส านักบริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.
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46 นาง ณิชานันทน์ กล่ินศิริสุคนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

47 รศ. ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์

48 รศ. ดวงพร นพคุณ คณะอกัษรศาสตร์

49 นาง ดวงพร เบี้ยวไข่มุข ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

50 นาง ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์

51 รศ. ด ารง ธรรมารักษ์ คณะรัฐศาสตร์

52 รศ. ด าริห์ บรูณะนนท์ คณะนิติศาสตร์

53 นาง ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

54 นาย ถวัลย์ นุตรดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

55 รศ. ทรงพร ทาเจริญศักด์ิ สถาบนัภาษา

56 นาง ทวีสุข ลบล้ าเลิศ คณะแพทยศาสตร์

57 ผศ. ทศพร เชาวน์ดี คระครุศาสตร์

58 นาย ทองเมือง แสงภกัดี ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

59 นาย ทองสา ชิดชัยภมูิ คณะครุศาสตร์

60 นาง ทองหล่อ วงษ์ทองดี คณะวิทยาศาสตร์

61 นาย ทนิวัฒน์ นาคชุ่ม คณะอกัษรศาสตร์

62 รศ. ทพิย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

63 นาย ธงชัย มนชยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

64 นาย ธงชัย สกลุณา ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

65 นาง ธนกร เดชวัชรวงศ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

66 นาย ธนวัฒน์ นิยมสินธุ์ คณะนิติศาสตร์

67 นาย ธนศักด์ิ โลนุช ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาฯ : สาขาศาลาพระเกี้ยว

68 นาย ธรรมนูญ พันพึ่ง ศูนย์ส่ือสารองค์กร สนม

69 นาย ธวัชร์ ไชยเกษร คณะเศรษฐศาสตร์
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70 นาย ธวัชร์ แดงวิสุทธิ์ ส านักบริหารกจิการนิสิต

71 รศ.ดร. ธีระพร อวุรรณโณ คณะจิตวิทยา

72 น.ส. นงเยาว์ เต้พันธ์ บณัฑิตวิทยาลัย

73 รศ. นงลักษณ์ ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

74 น.ส. นงลักษณ์ จันทนิสร์ คณะครุศาสตร์

75 นาย นรินทร์ ฟุ้งสุข ส านักงานการทะเบยีน

76 นาง นฤมล คอนวิมาน คณะแพทยศาสตร์

77 นาง นฤมล พิมลแสงสุริยา คณะทนัตแพทยศาสตร์

78 น.ส. นวพร แจ้งเจริญ บณัฑิตวิทยาลัย

79 รศ. นวลน้อย บญุวงษ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

80 น.ส. นัทธี ทองเจิม คณะทนัตแพทยศาสตร์

81 นาง นัยนา แสงสว่าง ส านักงานวิทยทรัพยากร

82 น.ส. นัสมน อมัพานนท์ คณะจิตวิทยา

83 น.ส. นารินาถ พิมมานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

84 นาย นิคม ชัยศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์

85 นาง นิภา ทรัพย์สิงห์ คณะครุศาสตร์

86 นาย นิยม ปา่งสี ส านักงานมหาวิทยาลัย

87 นาง นิลุบล ใจทหาร คณะทนัตแพทยศาสตร์

88 นาง บงัอร จิระเกยีรต์ิ คณะทนัตแพทยศาสตร์

89 นาง บานเย็น จันทร์เขียว คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

90 นาง บ าเพ็ญ อศิรางกรู ณ อยุธยา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

91 นาย บ ารุง กองทรัพย์โต ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

92 นาย บญุจันทร์ สุวรรณา ศูนย์รักษาความปลอดภยัและการจราจรแหง่จุฬาฯ

93 นาย บญุมี อย่างธารา คณะวิศวกรรมศาสตร์
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94 นาย บญุยง ค าภรีะ คณะวิทยาศาสตร์

95 รศ. บศุบรรณ สุกกรี คณะวิทยาศาสตร์

96 นาย เบญจบ ไววนิชกลุ คณะแพทยศาสตร์

97 นาง เบญจวรรณ โพวาทอง ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

98 น.ส. เบญจวรรณ อคัรโชติกวณิชย์ บณัฑิตวิทยาลัย

99 นาง ปกจิตต์ วิยากรณ์ คณะแพทยศาสตร์

100 ศ.ดร. ปทปี เมธาคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์

101 นาง ปทมุรัตน์ กจิจานนท์ ส านักบริหารศิลปวัฒนธรรม : ธรรมสถาน สบศ.

102 นาย ประทมุ แสงสว่าง ศูนย์รักษาความปลอดภยัและการจราจรแหง่จุฬาฯ

103 นาย ประพันธ์ ค าออ่น คณะอกัษรศาสตร์

104 นาย ประพันธ์ ธัมมปที คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

105 นาง ประภสัสร ภทัรโภคาธร ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแหง่จุฬาฯ

106 นาง ประสาทศรี อกัษรวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์

107 ดร. ประสาน ธรรมอปุกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์

108 นาง ประสานวงศ์ บรูณะพิมพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

109 นาง ประเสริฐ รังสรรค์ สถาบนัภาษา

110 นาง ปรีดา ชัยศิริ คณะวิทยาศาสตร์

111 น.ส. ปญัพัสตร์ อทิธิธนาวงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

112 นาย ปงิ คุณะวัฒน์สถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

113 นาง ปยิมน เจริญสุข คณะครุศาสตร์

114 นาง เปรมจิต พงศ์สวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์

115 ผศ. เปรมฉัตร แรงข า โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

116 นาง ผ่องใส ข าส าอางค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

117 รศ.รศ.ภก.ดร. พจน์ กลุวานิช คณะเภสัชศาสตร์
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118 นาง พนัสพร สุขขาแกว้ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

119 นาย พรชัย พัชรินทร์ตนะกลุ คณะวิทยาศาสตร์

120 นาง พรพิมล นาประดิษฐ คณะแพทยศาสตร์

121 นาง พรรณี สุทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์

122 รศ.พญ. พรรธนมณฑน์ อชุชิน คณะแพทยศาสตร์

123 นาย พรรษา ครองบญุชู คณะทนัตแพทยศาสตร์

124 รศ. พรศรี ปฏมิานุเกษม คณะทนัตแพทยศาสตร์

125 น.ส. พวงคราม พันธ์บรูณะ คณะอกัษรศาสตร์

126 นาง พวงทพิา อยู่บ ารุง คณะอกัษรศาสตร์

127 รศ.พ.ต.ต.หญงิ พวงเพ็ญ ชุณหปราณ คณะพยาบาลศาสตร์

128 รศ.ดร. พัชรา วีระกะลัส คณะวิทยาศาสตร์

129 นาง พัชรา ลิมปนะเวช คณะวิทยาศาสตร์

130 น.ส. พัชรา พิพัฒนโกวิท คณะทนัตแพทยศาสตร์

131 ผศ.ดร. พัฒนาวดี ชูโต วิทยาลัยประชากรศาสตร์

132 นาง พัทยา เจริญสิทธิ์ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

133 นาง พิชา ประภาปรีชาธร คณะแพทยศาสตร์

134 นาง พิทยา ต้ังอนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

135 นาย พินิจ ทวีสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

136 ผศ. พิสมัย เด่นดวงบริพันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

137 น.ส. เพ็ญศรี ศรีบญุเรือง คณะทนัตแพทยศาสตร์

138 นาง เพลิน ศรีส่วน สถาบนัวิจัยทรัพยากรทางน้ า

139 นาง เพียงจันทร์ นาซะ คณะวิทยาศาสตร์

140 นาย ไพศาล กาญจนกรีณา คณะแพทยศาสตร์

141 พญ. ภทัรา นันทวัน คณะแพทยศาสตร์
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142 ศ.ดร. ภสัสร ลิมานนท์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

143 นาง ภารดี โหตรภวานนท์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

144 รศ. ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

145 นาย มงคล เดชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

146 นาย มงคล เชยโชติ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

147 นาย มนัส เจียรกลู ศูนย์บริการสุขภาพแหง่จุฬาฯ

148 นาย มนู พิสิฐบตุร คณะแพทยศาสตร์

149 ผศ.ดร. มนูญ อรุณไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

150 น.ส. มาลินี เผ่าพรหม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

151 นาง มาลี บญุศิริขจร คณะทนัตแพทยศาสตร์

152 น.ส. มาลี เล้าศิริ ส านักงานการทะเบยีน

153 น.ส. มาลี ชุนหะจินดา ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

154 นาย เมธี วิสุทธิวรรณ คณะแพทยศาสตร์

155 นาง แม่น ไทรจันทร์ สถาบนัวิจัยสภาวะแวดล้อม

156 นาย ไมตรี ศิริพุทธ คณะนิเทศศาสตร์

157 น.ส. รัชนี ชมปรีดา คณะนิเทศศาสตร์

158 นาง รัชนี รักวีรธรรม คณะวิทยาศาสตร์

159 น.ส. รัชนี ปยิะมาวดี คณะอกัษรศาสตร์

160 ดร. รัตนา สินธุภคั วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

161 นาง รัตนา บณุยมาลิก ส านักงานการทะเบยีน

162 นาง ราตรี สุดทรวง คณะแพทยศาสตร์

163 นาง รุจา บญุอาภา ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

164 นาง รุจีรัตน์ เอื้อนิรันดร์ คณะวิทยาศาสตร์

165 น.ส. เรณู ราวรา คณะเภสัชศาสตร์
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166 นาง เรณู ธูปแกว้ คณะเภสัชศาสตร์

167 รศ. เรวดี ธรรมอปุกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์

168 ผศ.ร.ต.ท. เรวัติ วัฒนานุกลูกจิ คณะวิทยาศาสตร์

169 นาง ละคร โมกข์จันทร์ ส านักงานการทะเบยีน

170 น.ส. ละเอยีด รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์

171 น.ส. ลัดดา ยอดพานิช คณะอกัษรศาสตร์

172 นาง ลัดดาวัลย์ จารุทะวัย ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

173 รศ. ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกลุ คณะครุศาสตร์

174 นาย เลิศ ใจหลัก คณะครุศาสตร์

175 นาง วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ ส านักงานวิทยทรัพยากร

176 นาง วชิรา เพ็ญโรจน์ สถาบนัวิจัยสังคม

177 น.ส. วณี รัตนวงศ์ คณะครุศาสตร์

178 นาง วนิดา ทองทา คณะทนัตแพทยศาสตร์

179 นาง วรรณจันทร์ ต้ังสุนทรขันฑ์ คณะแพทยศาสตร์

180 น.ส. วรรณณี อดุมศิลปจ์ินดา คณะนิเทศศาสตร์

181 น.ส. วรรณา สมบรูณ์วิบลูย์ คณะแพทยศาสตร์

182 นาง วรรณี ศิริโชติ คณะครุศาสตร์

183 ผศ.ดร. วรรณีย์ จิรองักรูสกลุ คณะแพทยศาสตร์

184 รศ.สพ.ญ.ดร. วรา พานิชเกรียงไกร คณะสัตวแพทยศาสตร์

185 น.ส. วลัยภรณ์ สัตย์วิศิษฏ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

186 น.ส. วัชรินทร์ ยงศิริ สถาบนัเอเชียศึกษา

187 นาย วัฒนไชย จารุทะวัย ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

188 ศ. วัฒนา ธรรมมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์

189 รศ.พญ. วัณณศรี สินธุภคั คณะแพทยศาสตร์
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190 รศ. วันเพ็ญ ทบัทมิทอง สถาบนัภาษา

191 นาย วิจิตร สุวรรณวิจิตร สถาบนัวิจัยพลังงาน

192 นาย วิชัย เคร่งจริง คณะนิเทศศาสตร์

193 นาย วิชัย ถนัดช่าง โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

194 นาง วิเชียร ไชยเกษร คณะเศรษฐศาสตร์

195 นาย วิทยา จันทสูตร คณะเภสัชศาสตร์

196 รศ. วินนา เหรียญสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์

197 ผศ. วินัย นันทจิตร คณะวิทยาศาสตร์

198 นาง วิภา อรุะดิส คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

199 น.ส. วิรีย์ สุขอ านิษฐ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

200 น.ส. วิไล ชินเวชกจิวานิชย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

201 นาย วิวัฒน์ บณุยมาลิก ส านักงานการทะเบยีน

202 รศ.ดร. วีระวัฒน์ อทุยัรัตน์ คณะครุศาสตร์

203 นาย แวว พ่วงเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์

204 รศ. ศจี จันทวิมล คณะอกัษรศาสตร์

205 นาง ศรีประภา มณีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์

206 รศ.พญ. ศรีริน สินธุภคั คณะแพทยศาสตร์

207 นาย ศรีศักด์ิ พรชัยสุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์

208 นาง ศิรินันท์ ศรีวานิชย์ ส านักงานวิทยทรัพยากร

209 นาง ศิริวรรณ พจนารถ คณะทนัตแพทยศาสตร์

210 นาย ศุกร สุวรรณาศรัย คณะครุศาสตร์

211 นาง สงวน เพียรทรัพย์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

212 นาย สงวน วงพินิจ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

213 น.ส. สดศรี สกลุพงศ์ยืนยง คณะทนัตแพทยศาสตร์
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214 นาง สดศรี สุขเกษม ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

215 นาง สนธยา แดงวิสุทธิ์ ส านักบริหารกจิการนิสิต

216 นาย สนธิลักษณ์ สนเจริญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

217 นาย สมคิด จิตต์มงคล ส านักบริหารกจิการนิสิต

218 นาง สมเจตน์ กลันทกสุวัณณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

219 นาง สมทรง เพ็ญสายใจ คณะวิทยาศาสตร์

220 นาย สมพงษ์ ต้ังสุจริต คณะอกัษรศาสตร์

221 รศ.ทพ. สมพล เล็กเฟื่องฟู คณะทนัตแพทยศาสตร์

222 นาย สมยศ เพิ่มมงคล คณะทนัตแพทยศาสตร์

223 นาง สมรัตน์ ภนูนทเ์ลย์ บณัฑิตวิทยาลัย

224 นาง สมศรี ไตรสุทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

225 นาง สมศรี บญุมาเลิศ คณะครุศาสตร์

226 นพ. สมศักด์ิ วรรธนะภฏั คณะแพทยศาสตร์

227 นาย สมศักด์ิ โพธิน์ิ่มแดง สถาบนัภาษา

228 นาย สมศักด์ิ เล็กลาด ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

229 รศ.ทพ. สมหมาย ชอบอสิระ คณะทนัตแพทยศาสตร์

230 นาง สยุมพร แดงจีน ส านักบริหารกจิการนิสิต

231 นาง สริศา ทวีวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

232 นาย สละ เพียรทรัพย์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

233 นาง สอิ้ง ผลานุสนธิ์ สถาบนัภาษา

234 นาย สัณห์ ศิวารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

235 นาง สายสุนีย์ สุขสุด ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาฯ

236 รศ. สารี วิรุฬหผล คณะเภสัชศาสตร์

237 นาย สาโรจน์ ร้ิวชูศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
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238 นาย ส าอางค์  ชุ่มรอด คณะวิทยาศาสตร์

239 นาง ส าอางค์  แจ่มเมฆ คณะทนัตแพทยศาสตร์

240 นาย สิทธิชัย แกว้เบญจกานต์ คณะวิทยาศาสตร์

241 นาย สิน พวงสุวรรณ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม.

242 นาง สิริกาญจน์ ภหูานาม คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

243 นาย สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ คณะแพทยศาสตร์

244 นาง สุกญัญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์

245 น.ส. สุขศิริ บณัฑิตวรภมูิ คณะสัตวแพทยศาสตร์

246 น.ส. สุชา สุทธิเลิศ ส านักงานวิทยทรัพยากร

247 นาง สุดใจ นิยมเทศ คณะทนัตแพทยศาสตร์

248 นาย สุทธิศักด์ิ สุขในศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์

249 นาย สุเทพ จันนา คณะนิติศาสตร์

250 นาย สุเทพ วังวารี ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

251 นาง สุธีรา ลิมปสุิรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

252 น.ส. สุนทรี ยินดีพบ ศูนย์บริหารกลาง สนม.

253 นาง สุนันทา คุปต์กานต์ คณะนิเทศศาสตร์

254 นาง สุนีย์ เกษเจริญ ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

255 น.ส. สุพนิจ พราหมทศั คณะวิทยาศาสตร์

256 นาง สุพัตรา ธรรมฉวี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

257 ผศ.ทพญ. สุภา นันทวิโรจน์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

258 ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ คณะครุศาสตร์

259 นาย สุรพล ศิริศักด์ิ คณะครุศาสตร์

260 นาง สุรภา เตรียมชัยศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

261 ศ.ดร. สุรินทร์ เศรษฐ์มานิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
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262 นาย สุรินทร์ ผลานุสนธิ์ สถาบนัภาษา

263 นาง สุรีย์ ดุลลาพันธ์ ส านักงานมหาวิทยาลัย

264 น.ส. สุวรรณา บณุยเกยีรติ คณะวิทยาศาสตร์

265 น.ส. สุวิมล รอดอนิทร์ คณะครุศาสตร์

266 ดร. สุวิมล ธนะพลเลิศ คณะครุศาสตร์

267 รศ.ดร. สุรีณา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์

268 นาง เสง่ียม จิตจันทร์เพ็ญ คณะครุศาสตร์

269 นาง เสริมศรี หอทมิาวรกลุ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

270 นาย แสงดาว ไทรจันทร์ สถาบนัวิจัยสภาวะแวดล้อม

271 นาย โสภณ วุธรา คณะสัตวแพทยศาสตร์

272 นาง ไสว รักษิตานนท์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

273 ศ.น.สพ. อติชาต พรหมสา คณะสัตวแพทยศาสตร์

274 รศ.สพ.ญ.ดร. อนงค์ บณิฑวิหค คณะสัตวแพทยศาสตร์

275 นาย อนุสรณ์ รังสีโยธิน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

276 น.ส. อโนทยั แทนสวัสดี คณะครุศาสตร์

277 รศ.ดร. อรพรรณ ลือบญุชัยธวัชชัย คณะพยาบาลศาสตร์

278 นาง อรษา แวงหงส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

279 น.ส. อรอนงค์ เพชรบตุร คณะแพทยศาสตร์

280 นาง ออ่นหวาน จันนา คณะสัตวแพทยศาสตร์

281 ศ.กิตติคุณ ดร. อจัฉรา วงศ์โสธร สถาบนัภาษา

282 รศ. อมัพร ทขีะระ คณะอกัษรศาสตร์

283 นาง อาจินต์ เจดีย์ คณะอกัษรศาสตร์

284 นาง อาภรณ์ กระจ่างยุทธ คณะทนัตแพทยศาสตร์

285 น.ส. อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา สถาบนัวิจัยสังคม
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286 น.ส. อาภาพร ปริตรานันท์ คณะวิทยาศาสตร์

287 นาง อารดี อึ้งภากรณ์ คณะครุศาสตร์

288 นาง อาวีวรรณ วัชรศีขร คณะแพทยศาสตร์

289 นาย อ าพล พู่ระหง ศูนย์รักษาความปลอดภยัและการจราจรแหง่จุฬาฯ

290 รศ. อ าพัน เพ็ญโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์

291 นาง อสิรีย์ บรุาคมธนะสิทธิ์ ส านักบริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.

292 นาย อกุฤษฏ์ แพทย์น้อย คณะอกัษรศาสตร์

293 นาย อดุม โชตินาเสียว คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา

294 นาง อดุร สุนทรศิริ คณะวิทยาศาสตร์

295 นาย อดุร บญุเทยีม คณะทนัตแพทยศาสตร์

296 นาง อมุา สุคนธมาน คณะครุศาสตร์

297 นาง อไุร ไกรฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

298 นาง อไุรวรรณ หวังสุข ส านักบริหารการเงิน การบญัชี การพัสดุ สนม.

299 นาย เอกชัย ศรีอาจ บณัฑิตวิทยาลัย

300 นาย เอนก    พูนทพั ศูนย์รักษาความปลอดภยัและการจราจรแหง่จุฬาฯ
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