
ท่ี คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สังกัด
1 อ. DANIEL RAY LEWIS คณะเศรษฐศาสตร์
2 นางสาว กชกร เทศถมยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3 นาง กชพรรณ ภาตะนันท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4 นาย กเชนทร เอื้อเฟื้อกลาง หน่วยทะเบียนพัสดุ แพทยศาสตร์
5 นาย กตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
6 อ.ดร. กนก วีรวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
7 นาย กนก จันทรา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
8 นางสาว กนกกุล สุพจน์ ฝ่ายธุรการ
9 นาง กนกทิพย์ สกุลทองใบ คณะวิทยาศาสตร์
10 นางสาว กนกทิพย์ ภักดีบํารุง ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
11 นางสาว กนกทิพย์ บุญเกิด ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
12 นาง กนกนภัส สินเสนาะ คณะเศรษฐศาสตร์
13 นาง กนกพรรณ ช่วงฤทธ์ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
14 นางสาว กนกพรรณ ทรัพย์เกิด สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
15 นาง กนกมณี นุชประยูร ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
16 นาง กนกมน พุ่มสวัสดิ์ คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
17 นางสาว กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
18 ภญ. กนกรัตน์ คงทิพย์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร์
19 นาง กนกวรรณ หาญวิทยาพันธ์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
20 นาง กนกวรรณ ศรีนิธี ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
21 นาง กนกวรรณ คงธนสมร แผนกธุรการ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
22 นางสาว กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ ฝ่ายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
23 นางสาว กนกวรรณ แก่นจันทร์ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
24 นางสาว กนกวรรณ จักรวิเชียร สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
25 นางสาว กนกวรรณ ทวีงาม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
26 นางสาว กนกวรรณ เลิศวนิชสุธา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.
27 นางสาว กนกวลี สุธีธร ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตย์
28 นางสาว กนกอร ทบลม งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
29 นาย กนิช บุณยัษฐิติ ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
30 อ.ดร. กนิษฐ์ ศรีเคลือบ ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
31 นางสาว กนิษฐกา คงคะชา หน่วยมาตรฐานหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
32 ผศ. กนิษฐา เริงพิทยา คณะอักษรศาสตร์
33 นาง กนิษฐา แก้วศรี หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
34 นางสาว กนิษฐา ภัทรกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
35 นางสาว กนิษฐา พรมทอง กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
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36 นาย กมล นิลดํารงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
37 นาง กมล ไชยฮาด หน่วยการเงิน ครุศาสตร์
38 นาย กมล บุญหว่าน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
39 อ. กมล บุษบรรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
40 นางสาว กมลกาญจน์ ว่านเครือ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
41 นางสาว กมลชนก ช่ืนวิเศษ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
42 นาย กมลชัย มังกรฤทธิ์ งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
43 นางสาว กมลทิพย์ พลอยกระจ่าง ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
44 รศ.ดร. กมลพร บัณฑิตยานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
45 นาง กมลพร ศิระมาด สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
46 นางสาว กมลพร สุนทร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
47 นาง กมลพร แก้วสินสอน หน่วยงบประมาณ วิทยาศาสตร์
48 นางสาว กมลรัตน์ ราทิกุลกรลักษณ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
49 นาง กมลรัศม์ิ สิริปัญญะกุล แผนกทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
50 นางสาว กมลลักษณ์ สืบประดิษฐ์ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
51 นางสาว กมลวรรณ ไหลงาม งานนโยบายและแผน วิศวกรรม
52 นาง กมลวรรณ ตุ้มอยู่ ฝ่ายบริการ ศูนย์สุขภาพ
53 นาง กมลวรรณ อโณทัย ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สํานักบริหารวิจัย
54 นางสาว กมลวรรณ จันทร์ปลั่ง หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
55 นางสาว กมลวรรณ อักษร ศูนย์การแปลและการล่ามฯ อักษรศาสตร์
56 นาง กมลวรรณ ดิษยะกมล สถาบันภาษาไทยสิรินธร
57 อ. กมลเวช นิตยสุทธ์ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
58 นาง กรกนก ชุติมาโชติ งานบริการการศึกษา จิตวิทยา
59 ผศ.นพ. กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
60 นางสาว กรแก้ว พูลเพิ่ม แผนกออกแบบ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
61 นางสาว กรณ์นภา วิทวัสวงศ์ งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
62 นางสาว กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
63 นาย กรรชิต จิตระทาน สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
64 นาย กรรณะ กองศักดา สํานักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
65 ผศ. กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ สถาบันภาษา
66 รศ. กรรณิกา จันทรสอาด ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
67 นางสาว กรรณิกา ไตรภาดา สาํนักงานเลขานุการ บัญชี
68 นางสาว กรรณิกา คณานิตย์ หลักสูตร[MS(IT)] บัญชี
69 นาง กรรณิกา ใหม่ตา หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า ทันตแพทย์
70 นางสาว กรรณิกา วงศ์สีดา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
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71 อ. กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
72 รศ.ดร. กรรณิการ์ สัจกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
73 นางสาว กรรณิการ์ มิคะเสน ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
74 รศ. กรรณิการ์ อัศวดรเดชา คณะนิเทศศาสตร์
75 นาง กรรณิการ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สํานักบริหารวิชาการ สนม
76 นางสาว กรรณิการ์ สุวรรณนิตย์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
77 นางสาว กรรณิการ์ น้อยวงศ์ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา
78 ผศ.ดร. กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะจิตวิทยา
79 นางสาว กรรณิการ์ ทายะ หน่วยคัดกรองผู้ป่วยจุดเดียว ทันตแพทย์
80 นาง กรรณิการ์ สงวนนวน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
81 อ.ดร. กรรณิการ์ ดํารงค์พลาสิทธ์ิ คณะเศรษฐศาสตร์
82 นาง กรรัตน์ เมธะวัฒน์ สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
83 นางสาว กรวลี มีศิลปวิกกัย ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
84 อ.ดร. กรวิก ตนักษรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
85 รศ. กรองแก้ว กรรณสูต สถาบันภาษา
86 นางสาว กรองแก้ว สรนันท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
87 นาง กรองทอง ช่วยโต บัณฑิตวิทยาลัย
88 นางสาว กรองทอง เหมะทัพพะ หน่วยสารบรรณ สถาบันภาษา
89 ผศ.ดร. กระบวน วัฒนปรีชานนท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
90 นาย กระมล จันทวงศ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
91 รศ.นพ. กระเษียร ปัญญาคําเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
92 นาย กรินทร์ วิลาวรณ์ งานบริการวิชาการและวิจัย จิตวิทยา
93 นาง กรุณา นุตรดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
94 นาง กรุณา คล้ายมุข ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
95 นางสาว กรุณา นาผล กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
96 อ.ทพ. กฤช กมลขันติกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
97 นาย กฤชกร เลิศบุญปัญญา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
98 นาย กฤชพล ไกรวรรณ์ หน่วยพัสดุ บัญชี
99 นาง กฤชรัตน์ ว่องอาทรกุล โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
100 นาย กฤฑภาส ว่องประเสริฐ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
101 ว่าท่ี ร.ต. กฤตพล จันทร์ทอง ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
102 นาย กฤตภาส สิงคิบุตร งานวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
103 นางสาว กฤตยา ช่างประดับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
104 นางสาว กฤตาภัค ชูสืบสาย หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
105 นาง กฤติกา ศรีบัว สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
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106 อ.ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
107 ผศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
108 นาง กฤติยา พรรณโคตร ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
109 ผศ. กฤศ เอี่ยมหฤท ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
110 รศ. กฤศรา วริศราภูริชา ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร์
111 รศ.น.สพ.ดร. กฤษ อังคนาพร ภาควิชาสรีรวิทยา สัตวแพทย์
112 นาย กฤษ กําจร ศูนย์จดัการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร
113 นาย กฤษฎา แสงทอง พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
114 นาย กฤษฎา พนมเชิง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
115 นาย กฤษฎากร สุทธะเสนา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
116 อ.ดร. กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
117 นาย กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
118 นางสาว กฤษณรรณ ทองเจริญ หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์
119 นาย กฤษณะ พันธ์ุจินดา ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ สัตวแพทย์
120 นาย กฤษณะ มีรกัษ์ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
121 นาง กฤษณา ธรรมปาโล สํานักงานวิทยทรัพยากร
122 นาง กฤษณา วุฒิยาภรณ์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
123 นาง กฤษณา ศิรเลิศมุกุล ฝ่ายวัสดุพอลิเมอร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
124 ผศ.ดร. กฤษณา กิติยาดิศัย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
125 รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
126 นางสาว กฤษณา นาดี คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
127 นางสาว กฤษณา มากเสมอ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สตัวแพทย์
128 นางสาว กฤษณา ด้วงตะกั่ว สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
129 นาง กฤษณี วันเพ็ญ หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม ทันตแพทย์
130 รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
131 นาย กฤษดา ยวงเงิน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
132 นาย กฤษดา พูลจุ้ย ฝ่ายค้าปลีก
133 ผศ. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์
134 นาย กล้า นัดดาพรหม ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
135 ผศ. กล้าหาญ ตันติราษฎร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
136 นาย กวีร์ ไตรตียะประเสริฐ ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
137 นางสาว กษมน ด่านภูวกุล ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม ทส.
138 นาง กษิรา วรวัฒนะปริญญา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์
139 นาย กสิกร บุญเกิด ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
140 ผศ.ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุศล คณะวิศวกรรมศาสตร์
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141 ผศ. ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
142 นาย ก้องฟ้า บุญคุ้ม ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
143 นาง กองมี ภานุเวศ ศูนย์เอกสารประเทศไทย วิทยทรัพยากร
144 นาง กอบกาญจน์ สุวรรณสิงห์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
145 นาง กอบกุล เตชะวณิช ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
146 นาง กอบกูล เกื้อทิพย์ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
147 นาง กอบแก้ว สิงห์ดี สํานักบริหารกิจการนิสิต
148 คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
149 นาย กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
150 นาง กอบสุข สมบัติเป่ียม คณะทันตแพทยศาสตร์
151 นาย กอปศักดิ์ จามรมาน ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
152 นางสาว กอมณี อาจทุมมา หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา แพทยศาสตร์
153 นาง กัญจนา บุณยเกียรติ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
154 นาง กัญชลี เลิศโภคะสมบัติ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
155 นางสาว กัญญ์กนก ฉิมแสง สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
156 นางสาว กัญญ์ฐญาน์ พิชญวิวัฒน์ แผนกหนังสือไทย
157 นางสาว กัญญณัช จุ้ยขาว งานบริการการศึกษา วิศวกรรม
158 นางสาว กัญญณัช ผลใหม่ งานบริการการศึกษา ศิลปกรรม
159 นางสาว กัญญณัช อินปาน ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
160 รศ.ดร. กัญญดา ประจุศิลป คณะพยาบาลศาสตร์
161 ภญ. กัญญ์นลิน หิรัญเศรษฐ์ธาดา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
162 นาง กัญญา อุ่นไทยแท้ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
163 ผศ. กัญญา คงคานนท์ คณะครุศาสตร์
164 นาง กัญญา คงประสิทธ์ิ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
165 นาง กัญญา เพลิดพราว ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
166 นางสาว กัญญา คําวิลัยศักดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
167 นาง กัญญา ไชยวัน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
168 นาง กัญญาณัฐ ผิวผ่อง หน่วยห้องปฏิบัติการกลางฯ เภสัชศาสตร์
169 นางสาว กัญญาพัชย์ เกตุแก้ว ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
170 นาง กัญญาพัชร ลงยันต์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
171 นางสาว กัญญาภัค คันธบุตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
172 นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฬาร ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
173 นางสาว กัญฐณา โสพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์
174 นางสาว กัญดา ธรรมมงคล สถาบันภาษา
175 นาง กัญภร ถาวรทรงธรรม โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
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176 นางสาว กัณฐาภรณ์ ดิษเย็น ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
177 นาง กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ สถาบันภาษา
178 ผศ. กัตติกา ตังธนกานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
179 ผศ. กันต์ อัญชันภาติ คณะครุศาสตร์
180 นาง กันตพัฒน์ สีปานม่ัน สํานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม
181 อ.ทพ. กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
182 นางสาว กันนิกา รสรื่น สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
183 นาย กันยา บุญย่ิง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
184 นางสาว กันยารัตน์ อภิรักษ์สกุล ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
185 ผศ. กัมปนาท สุนทรวิภาต ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
186 นาย กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์
187 ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
188 นาง กัลยกร ทองมอญ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
189 นาง กัลยา ลิปิพันธ์ สํานักบริหารกิจการนิสิต
190 รศ.ดร. กัลยา วัฒยากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
191 นาง กัลยา ภราไดย ภาควิชาเภสัชเวท เภสัชศาสตร์
192 รศ.ดร. กัลยา เลาหสงคราม ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
193 นาง กัลยา หล่อเจริญโชค สํานักบริหารวิชาการ สนม
194 นางสาว กัลยา ทองส้ม งานนโยบายและแผน ทันตแพทย์
195 นางสาว กัลยา อรวิเชียร คณะครุศาสตร์
196 นาง กัลยา ชินบุตร ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
197 ผศ. กัลยา ปริปัญญาพร ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
198 นางสาว กัลยา ลิ้มฮกไล้ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา แพทยศาสตร์
199 นางสาว กัลยา เต่าทอง ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
200 นาย กัลยาณ์ปัญญา ละออกุล หน่วยทะเบียนประเมินผลการศึกษา แพทยศาสตร์
201 นางสาว กัลยาณี ตันนุกูล กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
202 นางสาว กัลยาณี สีตสุวรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
203 นางสาว กัลยาณี ศศิธร สํานักงานวิทยทรัพยากร
204 นางสาว กัลยาณี ศรีกองลี ศูนย์บรรณาสารสนเทศ(งานห้องสมุด) บัญชี
205 นางสาว กัลยาภรณ์ นําทอง หน่วยการเจ้าหน้าท่ี วิศวกรรม
206 รศ.ดร. กาญจณา จันทองจีน ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
207 ศ. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
208 นาง กาญจนา กิมตระกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
209 ศ.ดร. กาญจนา ปราบพาล สถาบันภาษา
210 นางสาว กาญจนา อายุเกษม สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
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211 นาง กาญจนา ศุภวิริยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
212 รศ. กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล คณะครุศาสตร์
213 นาง กาญจนา อ้นจีน สํานักบริหารกิจการนิสิต
214 นาง กาญจนา นิยมบัตรเจริญ สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
215 อ. กาญจนา บุนนาค ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
216 นางสาว กาญจนา อุดมการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
217 นางสาว กาญจนา ประสพเนตร ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
218 นางสาว กาญจนา ลีรัตนชัย หน่วยการเจ้าหน้าท่ี เภสัชศาสตร์
219 นางสาว กาญจนา เพชรมาก ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
220 นางสาว กาญจนา พรมพิมล หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
221 นางสาว กาญจนา นรากร แผนกออกแบบ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
222 นางสาว กาญจนา แย้มย่ีสุ่น ฝ่ายกิจการนิสิต บัญชี
223 นางสาว กาญจนา ดํานิล งานบริการการศึกษา นิเทศศาสตร์
224 นางสาว กาญจนา บัวทิพย์ สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย์
225 นางสาว กาญจนา คํานุช ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
226 นางสาว กาญจนาภา เหมือนเดช ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
227 นางสาว กาญจนาภา วัฒนธรรม งานสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร
228 นาง กาญดา วนิชดํารงค์ศักดิ์ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร
229 อ. กานดาภร เจริญกิตบวร ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา
230 นาย กานต์ พฤกษาประทานพร ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.
231 นาง กานต์ธีณี อานุภาพมณีพงษ์ งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
232 นาง กานต์นิธิ โกวิทพิทยาพงศ์ งานคลังและพัสดุ จิตวิทยา
233 นางสาว กานต์พิชชา ทองกลาง หลักสูตร นม.กฎหมายธุรกิจ นิติศาสตร์
234 รศ.ดร. กาวี ศรีกูลกิจ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
235 ศ. กําจร สุนพงษ์ศรี คณะครุศาสตร์
236 นาย กําจัด มงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์
237 รศ.นพ. กําธร พฤกษานานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
238 นาย กําธร จิรวาณิชชัยกุล ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
239 นาย กําพล มัลลิกาภา คณะวิทยาศาสตร์
240 นาย กําพล ครุสาตะ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
241 นาย กําพล อมรวนิชย์กิจ สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
242 นางสาว กิ่งกาญจน์ อิศโรทัยกุล สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
243 นาย กิจชัย กาญจนประภากุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
244 นาย กิจติศักดิ์ ไทยมณี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
245 นาย กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์



ท่ี คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกผู้โชคดีรับเงินรางวัลหลังการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 

รางวัล ละ 400 บาท จํานวน 6,000 รางวัล

246 นาย กิตติ ใจอ่อนน้อม ฝ่ายการพัสดุ สบง
247 รศ.ดร. กิตติ ลิ่มสกุล คณะเศรษฐศาสตร์
248 ผศ.ดร. กิตติ กันภัย ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
249 รศ.ทพ.ดร. กิตติ ต.รุ่งเรือง หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
250 นาย กิตติ ประเสริฐศิลป์ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมือ
251 อ.ดร. กิตตินันท์ โกมลภิส กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
252 นาย กิตติพงศ์ คําเคน ฝ่ายประมวลผลข้อมูล สํานักทะเบียน
253 อ. กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
254 รศ.ทพ. กิตติพงษ์ ดนุไทย ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย์
255 อ.น.สพ.ดร. กิตติพงษ์ ทาจําปา หน่วยสรีรวิทยา สัตวแพทย์
256 นาย กิตติพงษ์ ไตรโภค ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
257 นาย กิตติพงษ์ สุขเกษม ศูนย์ทันตสารสนเทศ ทันตแพทย์
258 นาย กิตติพงษ์ อุทธิยา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
259 นาย กิตติพรรณ สุบรรณา ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
260 นาย กิตติภัต กลั่นเรืองแสง หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
261 นาย กิตติภูมิ จันทร์ศรี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ สนม
262 นางสาว กิตติมา เล็กลาด งานบริหารวิจัย แพทยศาสตร์
263 นาย กิตติวัฒน์ การศาสตร์ งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร์
264 นาย กิตติวัฒน์ พรายแก้ว ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
265 นาย กิตติศักดิ์ ตันฤดี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พาณิชยศาสตร์ฯ
266 นาย กิตติศักดิ์ นคร สํานักงานเลขานุการ สหเวชศาสตร์
267 นาง กิตติอร ศิริสุข ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์
268 ผศ. กิติ ศิริวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
269 นาย กิติพงษ์ ปรีชาพรกุล คณะทันตแพทยศาสตร์
270 นาย กิติพงษ์ เสนาคุณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
271 อ.ดร. กิติพร พลายมาศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
272 ผศ. กิติยวดี บุญซ่ือ คณะครุศาสตร์
273 นางสาว กิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ โครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
274 นาย กิมไล้ ธัญญเจริญ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
275 ผศ. กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
276 นาง กิรณา ศิริศักดิ์ ฝ่ายการพัสดุ สบง
277 นาง กีรติยา เท่ียงหนู คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
278 นางสาว กีรนัน ภูษี หน่วยหลักสูตรและการสอน วิทย์การกีฬา
279 ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ภาควิชาเคหการ สถาปัตย์
280 ศ.ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์ฯ
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281 นาง กุณฑลี แก้วจินดา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
282 นางสาว กุณฑินี มณีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
283 นางสาว กุณฤดี ดิศผดุง ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ พาณิชยศาสตร์ฯ
284 นางสาว กุนทินี สุวรรณกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
285 นาง กุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช คณะรัฐศาสตร์
286 นาย กุลเชษฐ วุฒิมานานนท์ งานบริหารและธุรการ สถาบันการขนส่ง
287 นาย กุลธร ศิลปบรรเลง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
288 นาง กุลธิดา เศรษฐีกุล ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
289 นาง กุลธิดา ฟักประไพ ฝ่ายระเบียนประวัติ สํานักทะเบียน
290 นางสาว กุลธิดา สุวรรณเลิศ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สํานักทะเบียน
291 นางสาว กุลธิดา อนุตรกุลศรี ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร์
292 นางสาว กุลนันท์ ค้ิมแหน ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
293 นาย กุลนาถ ศรีสุข ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
294 นาง กุลนิดา ปลื้มปิติวิริยะเวช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
295 อ.ดร. กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
296 นางสาว กุลยา อัมพะวะผะลิน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
297 นางสาว กุลรดา พานิชกุล ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
298 นาย กุลโรจน์ โพรดก หน่วยโสตทัศนศึกษา สถาปัตย์
299 นางสาว กุลฤดี เด่นชัย สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
300 รศ. กุลลดา เกษบุญชู-ม๊ีด ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
301 อ.ดร. กุลลินี มุทธากลิน คณะเศรษฐศาสตร์
302 นางสาว กุลวดี ซ้ายอิ่ม ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
303 นางสาว กุลวรา เมฆสวรรค์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
304 นาง กุลวิตรา หรยางกูร สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
305 นาง กุลสิริ กฤตธนรัชต์ คณะทันตแพทยศาสตร์
306 นางสาว กุสุมา พาจร ศูนย์บริการวิชาการ วิศวกรรม
307 นาง กุหลาบ พิมพ์สุวรรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
308 นางสาว เกตุธิดา ใจหวัง ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
309 นางสาว เกตวุดี อินชุ่ม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
310 นาย เกรียงไกร ภูเต้าเงิน หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
311 นาย เกรียงไกร โอฐธนู ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
312 อ. เกรียงไกร ปิยะเมธาง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
313 นาย เกรียงไกร อินทรชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
314 นาย เกรียงไกร มณีอินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
315 นาย เกรียงไกร ฝักแคเล็ก สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
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316 นาย เกรียงศักดิ์ วรรลยางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์
317 รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
318 นาย เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
319 รศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
320 นาง เกศกัญญา สัพพะเลข ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
321 นางสาว เกศกาญจน์ เกศวยุธ ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย์
322 รศ. เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
323 นางสาว เกศณี ศิระสานต์ สายงานการประชุม สบม.
324 นางสาว เกศรา วุฒิประเสริฐส่ง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
325 นางสาว เกศริน แสนสุข ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
326 นางสาว เกษฏา บุญครอง สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
327 ศ.ดร. เกษม สุวรรณกุล คณะรัฐศาสตร์
328 นาง เกษม หนูเล็ก คณะรัฐศาสตร์
329 นาย เกษม ใจการณ์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
330 นาย เกษมชะภัค ไกรภักดี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
331 ผศ. เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว คณะจิตวิทยา
332 นาย เกษมศักดิ์ ชมช่ืนดี หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
333 นาย เกษมสันต์ เพียรผาสุก แผนกธุรการ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
334 นาง เกษร บูรณศักดิ์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
335 นาง เกษร จันทิมากร ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
336 นาง เกษร สุวรรณโณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
337 นางสาว เกษรา ขุนทองจันทร์ แผนกธุรการ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
338 นางสาว เกสร มโนภักดี ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
339 รศ.ดร. เกียรติ จิวะกุล ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปัตย์
340 นาย เกียรติชัย จรัญศิริไพศาล หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม ทันตแพทย์
341 รศ.ดร. เกียรติวรรณ อมาตยกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
342 นาย เกียรติศักดิ์ พันธ์แก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
343 นาง เกียว สีพลกรัง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
344 ศ.ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน วิทยาลัยประชากรศาสตร์
345 ผศ.ดร. เกื้อการุณย์ ครูส่ง ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
346 นาง เกื้อกูล ทองสัมฤทธ์ิ สถาบันภาษา
347 ผศ. แกมทอง อินทรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
348 นางสาว แก้ว ขจรไชยกูล ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
349 รศ.ดร. แก้วคํา ไกรสรพงษ์ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
350 นางสาว แก้วใจ คําวิลัยศักดิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
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351 นางสาว แก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์ สํานักบริหารวิจัย สนม.
352 นางสาว แก้วประกาย จันทร์เจริญ ฝ่ายทุนวิจัย สํานักบริหารวิจัย
353 ว่าท่ี พ.ต. โกแวลน์ ตะกรุดโฉม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
354 นาย โกศล หาญนุสสรณ์ ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
355 นาย โกศล แดงเผ่า หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
356 รศ. โกสุม พีระมาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
357 นาย โกสุม ธารีสิทธ์ิ ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรทางนํ้า
358 นาย ไกรทอง ง่วนหอม โครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
359 นาย ไกรสิทธ์ิ ดีอาษา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
360 รศ. ไกรสีห์ อัมพรายน์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
361 นาย ขจร นิติวรารักษ์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
362 อ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
363 ผศ.ดร. ขจรยศ อยู่ดี ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
364 นาย ขจรศักดิ์ อิ่มเอม หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
365 นางสาว ขณิษฐ คําทอน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
366 นาย ขนาด หัสศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
367 อ. ขนิษฐ์ ธเนศวร ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
368 นาง ขนิษฐา ถาบุตร งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
369 นาง ขนิษฐา จําปากะนันท์ สถาบันภาษา
370 นาง ขนิษฐา ดีโชติช่วง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
371 นางสาว ขนิษฐา ศิลาอ่อน งานคลังและพัสดุ สถาบันการขนส่ง
372 นาง ขนิษฐา จันทร์เจริญ ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
373 อ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
374 นางสาว ขนิษฐา สาคํา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
375 นางสาว ขนิษฐา ขาวสะอาด งานคลังและพัสดุ บัญชี
376 นางสาว ขนิษฐา หนูม่ัน ฝ่ายวัสดุพอลิเมอร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
377 นางสาว ขนิษฐา คล้ายแย้ม หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์
378 นางสาว ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์
379 นาย ขรรค์ชัย อ่องหร่าย ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
380 นาย ขรรค์ชัย โกเมนรุ่ง สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
381 นางสาว ขวัญจิต ดารารัตน์ทวี สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ
382 นางสาว ขวัญใจ อาดํา โครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
383 นางสาว ขวัญใจ นาสําราญ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา
384 นางสาว ขวัญชนก หม่ันเจริญ ฝ่ายพัฒนานิสิต สบน
385 นาย ขวัญชัย แก้วมณี หน่วยอาคารสถานท่ี
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386 นาง ขวัญตา บัวเนตร์ สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
387 นางสาว ขวัญตา ปานรักษา ฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์
388 นาง ขวัญธน ศรีมงคล สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
389 นาง ขวัญเมือง โชตินาเสียว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
390 นาง ขวัญเรือน บัวสุข สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
391 นางสาว ขวัญฤทัย หมอนพังเทียม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
392 นางสาว ขวัญฤทัย ไชยชนะ ฝ่ายทุนวิจัย สํานักบริหารวิจัย
393 นาง ขาบ ทรัพย์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
394 นาย ขํา ขาวบริสุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
395 รศ.ดร. เข็มชัย เหมะจันทร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
396 นาง เข็มทอง ขุนวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
397 นางสาว เข็มทอง สว่างศิลป์ คณะทันตแพทยศาสตร์
398 นาง เข็มทอง ธานสุวรรณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
399 นาง เข็มพร นาไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
400 รศ.ดร. เขมรัฐ โอสถาพันธ์ุ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
401 นาย เขียน ธีระวิทย์ คณะรัฐศาสตร์
402 นางสาว ไขนพา บุญญะบุญ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
403 นางสาว ไข่มุกข์ พบถาวร สํานักงานวิทยทรัพยากร
404 ศ.กิตติคุณ ไขแสง ศุขะวัฒนะ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
405 นาย คง ชัยปัญญา คณะวิทยาศาสตร์
406 รศ. คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
407 นาย คงศักดิ์ อุ้มเพชร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
408 นาย คฑาวุธ คํานึงกิจ แผนกวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
409 นาย คฑาวุธ พิมพา ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
410 นาย คณัสพิสิษฐ์ เตียสกุล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สบม
411 อ.ภก.ดร. คณิต สุวรรณบริรักษ์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
412 นาย คณิศักดิ์ อรวีระกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
413 รศ.นพ. คเณศร์ แวววิจิต ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
414 นาย คมกรณ์ ชนะชาญมงคล ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
415 นาย คมกริช เอี่ยมละออ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
416 นาย คมกริช ตุกัง พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
417 นาย คมกฤช เทียนคํา หน่วยพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
418 นาย คมกฤษ กันหานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
419 นางสาว คมเพชร มาจากนอก คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย์
420 นาย คมศักดิ์ เมืองพูล สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
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421 นาย คมสัน นิลไพโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์
422 นาย คมสัน เอี่ยมจํารัส ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา
423 นาย คมสัน แย้มมาก สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
424 นาย คมสันติ์ ไวยกุล ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
425 นาย ครรชิต ผิวนวล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
426 ผศ.ดร. ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
427 นาย ครองวงศ์ มุสิกถาวร ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
428 นาย ควง บุญจันทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
429 นางสาว คอรีเยาะ เจะเตะ หน่วยการเงิน วิทยาศาสตร์
430 นางสาว คัคนางค์ มณีศรี คณะจิตวิทยา
431 ผศ.ดร. คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
432 นาย คํานวน สุขโข หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
433 นาง คําใบ ผ่องศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร
434 นาง คํามูล สุวรรณาศรัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
435 นาย คํารณ เมฆฉาย ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
436 นาย คําสิงห์ จริตรัมย์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
437 นาย คําหล้า ปัญญา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
438 นาย คุณวุฒิ ดํารงค์พลาสิทธ์ิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
439 นาง คุณัญญา จงตระกูล แผนกออกแบบ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
440 นาย คุณากร ดวงแก้ว หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ศิลปกรรม
441 นาง เครือวัลย์ แป้นแก้ว คณะแพทยศาสตร์
442 รศ. เครือวัลย์ เอกรักษาศิลป์ชัย ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
443 นาง เครือวัลย์ จริงจิตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
444 นาง เครือวัลย์ พรมงาม ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ สัตวแพทย์
445 อ.ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
446 นาง ฆนรส สุขกุล คณะรัฐศาสตร์
447 นาย โฆษิต ปักษิณ ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
448 นาย โฆสิต ทวีวงษ์ สํานักบริหารกิจการนิสิต
449 นาย งาม ภาสาลี คณะครุศาสตร์
450 นาย งาม ทอนรัมย์ หน่วยรักษาความปลอดภัย สัตวแพทย์
451 ผศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
452 นาง งามตา เกตุลอย งานคลัง แพทยศาสตร์
453 นาง งามตา ชัยยะ งานบริการวิชาการและวิจัย วิศวกรรม
454 นาย เง็ก ช้างนาก หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิทยทรัพยากร
455 นาง เงินยวง กิติศุภมงคล สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
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456 นาง จงกล ตั้งอุสาหะ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
457 นางสาว จงกล ขันแก้ว สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
458 รศ.พญ.ดร. จงกลนี วงศ์ปิยะบวร ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
459 รศ.ดร. จงจิตร อังคทะวานิช ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
460 นางสาว จงจินต์ ภัทรมนตรี ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
461 นาง จงใจ ลีเผ่าพันธ์ุ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
462 นาง จงดี ภัทรนาวิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
463 นาย จงรัก ชมปรีดา ฝ่ายกิจการนิสิต แพทยศาสตร์
464 นาง จงลักษณ์ ปานะรัตน์ หน่วยสารบรรณ ทันตแพทย์
465 รศ. จงอร พีรานนท์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
466 อ. จเด็จ เย็นใจ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
467 นางสาว จตุพร ลิมปิวรรณ ฝ่ายเงินฝาก
468 นางสาว จตุพร ศิรเลิศมุกุล ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
469 นาย จตุพล กล้วยแดง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
470 นาย จตุพล ดอนพนัส ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
471 นาย จตุพล จันทร์แก้ว แผนกธุรการ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
472 นาย จตุพล เหลี่ยงสกุล ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
473 นาย จตุรงค์ เทียมศิริ สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
474 นาย จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
475 นาย จตุรัตน์ ปานทับทิม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
476 อ. จรณชัย ศัลยพงษ์ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิตศิาสตร์
477 อ. จรรมนง แสงวิเชียร ภาควิชาทัศนศิลป์ ศิลปกรรม
478 นาย จรรย์ยศ เดชสุภา แผนกพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
479 นาง จรรยา สุขะปาน ศูนย์ผลิตพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
480 นางสาว จรรยา ชัยเจริญพงศ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
481 นาง จรรยา โชติประสงค์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
482 นาง จรรยา เพ็ชรคงทอง ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ สัตวแพทย์
483 นางสาว จรรยา วัฒนวรเวทย์ ฝ่ายวิชาการ วิศวกรรม
484 นาย จรวย บุญยุบล คณะวิศวกรรมศาสตร์
485 นางสาว จรวย กลางณรงค์ คณะครศุาสตร์
486 นาย จรวย ศรีทอง คณะแพทยศาสตร์
487 นาย จรัญ สมศักดิ์ ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
488 ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
489 นาย จรัญ เพิ่มสา ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
490 นาย จรัญ บิลกาซัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
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491 นางสาว จรัญญา ย้ิมรักญาติ งานคลัง ทันตแพทย์
492 นางสาว จรัญญา ชาติศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
493 ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา คณะแพทยศาสตร์
494 นาย จรัส สุวรรณมาลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
495 นางสาว จรัสศรี ศิระสานต์ ศูนย์บริหารกลาง สนม.
496 นาง จรินทร์ ศรีมาก หน่วยงบประมาณ วิทยาศาสตร์
497 รศ.ดร. จริยา สุจารีกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
498 นางสาว จริยา บุญเจริญ คณะครุศาสตร์
499 รศ.ดร. จริยา บุญญวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
500 นางสาว จริยา ลาภวรกิจชัย สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
501 นาง จริยา สรรพโชติ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
502 นาง จริยา บุญหงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
503 นางสาว จริยา แย้มเทศ งานบริหารและธุรการ แพทยศาสตร์
504 นางสาว จริยา ใยอิ้ม งานบริการวิชาการและวิจัย พยาบาล
505 นางสาว จริยาสิริ โชติการไพบูลย์ หน่วยการเจ้าหน้าท่ี แพทยศาสตร์
506 นาง จรีรัตน์ ถุงเงินโต ศูนย์ทันตสารสนเทศ ทันตแพทย์
507 อ. จรุงกุล บูรพวงศ์ คณะจิตวิทยา
508 นางสาว จรุงศรี ตั้งโต๊ะกัง สํานักตรวจสอบ สภม
509 นาง จรุณี หลักทอง งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา
510 ศ. จรูญ สุภาพ คณะรัฐศาสตร์
511 นาง จรูญ ศิริเพ็ญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
512 รศ. จรูญ มหิทธาฟองกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
513 นาย จรูญ เรืองฤกษ์ สายงานการประชุม สบม.
514 นาง จรูญ เกน่ี กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสงัคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
515 ผศ.ดร. จรูญ มีสิน คณะครุศาสตร์
516 นาย จรูญ เดชากุล ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีฯ สบท
517 นาย จรูญ รุ่งอมรรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
518 รศ. จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ คณะสหเวชศาสตร์
519 นาง จเร ถึงจุ้ย งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร์
520 รศ. จลีพร โกลากุล ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
521 ผศ.พญ. จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
522 นาย จอง หลายช้ัน สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
523 อ. จักรกริช สังขมณี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
524 นาย จักรกริศน์ เสมอบุตร ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
525 นาย จักรกฤษณ์ เจริญสุข ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
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526 นาย จักรพงศ์ ไชยเกษร งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
527 นาย จักรพงษ์ สุเมธานนท์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์
528 นาย จักรพร สุวรรณนคร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
529 รศ.ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
530 นาย จักริน วิภาสวัชรโยธิน ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
531 นาย จักรินทร์ พันธุโชติ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
532 นาย จักรี ปรางจันทร์ งานคลัง แพทยศาสตร์
533 นางสาว จันจิรา พันธ์ุศรี ฝ่ายเงินฝาก
534 นาง จันทนา แดงนภาพรกุล ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
535 นาง จันทนี ไชยเศรษฐ ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
536 รศ. จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร์
537 รศ. จันทร์ ผ่องศรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
538 นาง จันทร์ วันโน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
539 นาย จันทร์ ชาศิริ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
540 นาย จันทร ห้วยกญัจน์ หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
541 นางสาว จันทร์งาม ชูตระกูล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร
542 นาง จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
543 นาง จันทร์จิรา ทองเจริญ หน่วยกิจการนิสิต รัฐศาสตร์
544 นางสาว จันทร์จิรา คล่องดี สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
545 ผศ.ดร. จันทร์ทรงกลด คชเสนี ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
546 นางสาว จันทร์ทิพย์ เลิศไผส่ีสุก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
547 นาง จันทร์นรา ศรีสุข สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
548 อ.ดร. จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
549 นางสาว จันทร์เพ็ง งามประไพพรรณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
550 นาง จันทร์เพ็ญ พันธ์ุสิน คณะสัตวแพทยศาสตร์
551 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
552 นางสาว จันทร์เพ็ญ ม่ันเสมอ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
553 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทิวาวงษ์ สํานักบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม
554 นาง จันทรเพ็ญ คติวงศ์ธาดา ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
555 นาง จันทร์รุ้ง แซ่ตั้ง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
556 นางสาว จันทร์แรม คําพึ่ง ฝ่ายค้าปลีก
557 นางสาว จันทรวรรณ ตันเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
558 นาง จันทรา อ่อนเปรี้ยว งานบริการการศึกษา ทันตแพทย์
559 นาง จันทรา เทพทอง กลุ่มวิจัยและวิชาการ ทรัพยากรทางนํ้า
560 นาง จันทราภรณ์ ครองบุญ งานห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
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561 นาง จันทิพย์ จําปาทิพย์งาม สถาบันไทยศึกษา
562 นางสาว จันทิภา อมาตยกุล หน่วยฐานข้อมูล เครือข่ายฯ นิเทศศาสตร์
563 นาง จันทิมา อินทรปัญญา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
564 นาง จันทิมา ขันธ์วงศ์ หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
565 นางสาว จันทิมา บุญถึง ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
566 นาง จันทิรา ชัยสุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
567 นาง จันที สมศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
568 นาย จาตุรนต์ วัฒนผาสุก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
569 นางสาว จามจรุี ทวีรัตน์ งานคลังและพัสดุ พยาบาล
570 รศ. จามรี จุลกะรัตน์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตย์
571 นาง จามิกร รามอินทรา ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
572 นางสาว จาริณี บุญวรรณ์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
573 นาย จารึก ภิภักกิจ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
574 นาง จารุณี ศรีโสภณางกูร คณะอักษรศาสตร์
575 นางสาว จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร์
576 นาง จารุนันท์ แสงศรีจิราภัทร สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
577 อ. จารุภัทร สุจิณโณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
578 นาง จารุภา เอกรัตชัยกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
579 นางสาว จารุภา กิจเจริญปัญญา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
580 นาย จารุภูมิ สุจริตกุล ฝ่ายนิติการ
581 อ. จารุมาตร ป่ินทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
582 รศ. จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปัตย์
583 นาง จารุวรรณ แก้ววงค์หาญ สาํนักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
584 นาง จารุวรรณ เลาหตระกูล หน่วยการเงินและบัญชี รัฐศาสตร์
585 นางสาว จารุวรรณ เมืองเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
586 นางสาว จารุวรรณ กระหมาย ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
587 นางสาว จารุวรรณ ปิณฑะดิษฐ์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
588 นางสาว จารุวรรณ เช้ือสูงเนิน สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
589 นางสาว จารุวัฒน์ ขอเจริญ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
590 นางสาว จาลึก อุ่นวิเศษ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
591 รศ.ดร. จํานง วิบูลย์ศรี ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์
592 นาย จําเนียร มีสวรรค์ คณะทันตแพทยศาสตร์
593 นาง จําเนียร คงทรัพย์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
594 นาง จําเนียร สุขเกษม สายงานบริหารจัดการอาคาร สกภ.
595 นาย จํารัส มณี ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
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596 นาย จํารัส จูสิงห์ ภาควิชาสรีรวิทยา ทันตแพทย์
597 นาง จํารัส อินทร์จันทร์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
598 นาย จํารัส จงมีสุข ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
599 นาง จํารูญศรี ญานอุดม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
600 นางสาว จําเริญ หงันเป่ียม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
601 นางสาว จําเรียง ก้อนขาว สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
602 นาง จําเรียง สังฆเศรณี ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
603 นาง จําลอง ฉายฝาก สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
604 นาย จําลอง มาเปลี่ยน คณะรัฐศาสตร์
605 นาง จําลอง นิยมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
606 นาย จําลอง ฝอยโคกสูง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
607 นาย จําลอง ฟักสุข ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
608 นาง จิดาภา อดุลย์ธนกาญจน์ หน่วยคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
609 นาง จิดาภา โชคเหมาะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
610 อ. จิตโกมุท ส่งศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
611 นาง จิตต์กษม ศกุนตาภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
612 รศ.ดร. จิตติน แตงเท่ียง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
613 นาง จิตติมา ภคเศรษฐ์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
614 นางสาว จิตติมา พฤฒิพฤกษ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
615 นางสาว จิตติมา เพียรพัฒนสิน คณะเภสัชศาสตร์
616 นางสาว จิตติมา ค้ิมสุขศรี ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
617 นางสาว จิตติมา จันเรียง คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
618 นาง จิตติยา ยศศรียา ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก สหเวชศาสตร์
619 รศ. จิตรจวบ เปาอนิทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
620 นาง จิตรนันท์ วรภัทรวิศิษฐ์ ฝ่ายเงินกู้
621 นางสาว จิตรลดา อารีย์สันติชัย ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
622 นาง จิตรลดา จิ๋วรับพร สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
623 นางสาว จิตรานันท์ แสงศรีจันทร์ สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
624 นางสาว จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
625 นาง จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อกัษรศาสตร์
626 นาง จินดา ดีประเสริฐ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
627 นางสาว จินดา จินดาวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์
628 นาง จินดา ท่ังทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
629 นางสาว จินดา ขวัญดี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
630 นาง จินดา กระแสร์ลม หน่วยสารบรรณ เภสัชศาสตร์
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631 ศ.ทพ. จินตกร คูวัฒนสุชาติ หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
632 นางสาว จินตนา ดํารงธรรม คณะวิทยาศาสตร์
633 นาง จินตนา ติรณปริญญ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
634 นาง จินตนา ธีรวรางกูร สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยสังคม
635 นาง จินตนา ช่ืนสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์
636 นาง จินตนา แสงสีทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
637 ศ.ดร. จินตนา สรายุทธพิทักษ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
638 นางสาว จินตนา พัฒนไธสง ฝ่ายการบัญชี สบง
639 ผศ. จินตนา วีระไวทยะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
640 รศ. จินตนา ศิริชุมพันธ์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
641 นางสาว จินตนา จิรถาวร ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
642 นาง จินตนา ชํานัญมนูญธรรม สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
643 นาง จินตนา เอี่ยมสอาด หน่วยสารบรรณ วิทยาศาสตร์
644 นางสาว จินตนา เสริมพณิชกุล ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
645 นาง จินตนา ทูคํามี ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเดก็ ทันตแพทย์
646 นาง จินตนา หัตถโกศล ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร สบย
647 นางสาว จินตนา ชมเกิด หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
648 อ. จินตนา บรรลือศักดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
649 นางสาว จินตนา คงวิชัย ฝ่ายเงินฝาก
650 นาง จินตนา แสงกาศ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
651 นางสาว จินตนา อมรลักษณ์ หน่วยพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ วิศวกรรม
652 นาง จินตนา อินทองแก้ว คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
653 นางสาว จินตนา ตามวงค์ ฝ่ายบริหาร พาณิชยศาสตรฯ์
654 นางสาว จินตนา สงวนใจ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
655 นาง จินตนาธันวานิวัฒน์ บาร์ตั้น ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
656 นางสาว จินตหรา พุ่มทอง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
657 รศ. จิรกานต์ เมืองนาโพธ์ิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
658 นาย จิรชาติ สันต๊ะยศ พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ สบศ.
659 นาง จิรดา เพทายบรรลือ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
660 นางสาว จิรนันท์ ชอบธรรม หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
661 นาย จิรพงษ์ ศรีสนองเกียรติ ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
662 นางสาว จิรพร จินายน คณะแพทยศาสตร์
663 นางสาว จิรพร ตรีธนกิตติ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
664 นางสาว จิรพรรณ ไตรพิทยากุล หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
665 นาย จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
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666 นางสาว จิรภา ไพรสัน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
667 นางสาว จิรภา เลิกนอก หน่วยประกันคุณภาพ ทันตแพทย์
668 นาย จิรยุทธ สายบุญมี ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
669 นางสาว จิรวรรณ บุญญะฐี หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
670 นางสาว จิรวรรณ อยู่สําแดงกิจ สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
671 นาย จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
672 นาย จิรวัฒน์ ภูวสวัสดิ์ ส่วนระบบสารสนเทศ
673 รศ.น.สพ.ดร. จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
674 นาง จิระประภา เนียมปาน ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
675 นาย จิระพล เสียงสังข์ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์
676 นาย จิระวัฒน์ วังกะ สํานักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
677 นางสาว จิรัชญา รุ่งโรจน์ ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์
678 ผศ.ดร. จิรันธรา ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
679 นางสาว จิรา ตณัฑ์ตั้งกุล คณะทันตแพทยศาสตร์
680 รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ ภาควิชาชีวเคมี เภสัชศาสตร์
681 นาง จิราพร ศรีเจริญกาญจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
682 นางสาว จิราพร พันสถา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
683 นางสาว จิราพร เพิ่มพล งานนโยบายและแผน รัฐศาสตร์
684 รศ. จิราภรณ์ ธนียวัน ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
685 นาง จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
686 นาง จิราภรณ์ จันทร์จร งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
687 นางสาว จิราภา จั่นเพชร ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
688 นางสาว จิราภา มะวงษ์ ฝ่ายบริหาร วิศวกรรม
689 นาง จิรายุ ไพรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
690 ผศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
691 นาง จิราวรรณ ติระ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
692 นางสาว จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ ฝ่ายวิชาการ จิตวิทยา
693 รศ.นพ.ดร. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ แพทยศาสตร์
694 นาย จิโรจ ศศิปรียจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
695 นางสาว จีรนันท์ มโนกวินโชค หน่วยวิจัยเน้ือเย่ืออนินทรีย์ ทันตแพทย์
696 นาง จีรภัทร์ กําแพงทอง กลุ่มภารกิจหลักสูตรสหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
697 ผศ. จีรวรรณ จิระกิจจา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
698 นาย จีระพงษ์ หลวงฤทธ์ิ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
699 นางสาว จีระวรรณ ยังพบ สํานักงานเลขานุการ จิตวิทยา
700 นาย จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์



ท่ี คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกผู้โชคดีรับเงินรางวัลหลังการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 

รางวัล ละ 400 บาท จํานวน 6,000 รางวัล

701 นางสาว จีราพร เช้ือแก้ว ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสังคม
702 นางสาว จีราวรรณ วงษ์จู งานบริการวิชาการและวิจัย วิทย์การกีฬา
703 นาย จีราวัฒน์ มงคลวิทย์ งานบริหารและธุรการ อักษรศาสตร์
704 นางสาว จุฑาทิพ จรูญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
705 นางสาว จุฑาทิพย์ มูลจันทร์ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
706 นางสาว จุฑาทิพย์ ดีแท้ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
707 นาง จุฑาพร ลัดกระทุ่ม หน่วยทะเบียนและประเมินผล วิทยาศาสตร์
708 นาง จุฑาพร กฤษทวี ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
709 อ.ดร. จุฑาพันธ์ุ พิณสวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
710 นาง จุฑาภร อังสุภานิช ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
711 ผศ. จุฑาภรณ์ สุวรรณเป่ียม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
712 นางสาว จุฑามาศ ศีลดํารงชัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
713 นางสาว จุฑามาศ ตั้งสันติกุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
714 นาง จุฑามาศ พิทักษ์วัชระ งานจดัทําหนังสือ สํานักพิมพ์
715 นางสาว จุฑามาศ เกตุแจ่ม สหสาขาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
716 นางสาว จุฑามาศ ทองเหลี่ยมสกุล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
717 อ.ดร. จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
718 นางสาว จุฑามาศ ใจกล่ํา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
719 อ.ดร. จุฑามาศ ชัยวนนท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
720 นางสาว จุฑามาศ เหล่าทับ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรม
721 นาง จุฑามาส คงสุนทร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาฯ
722 นางสาว จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา สัตวแพทย์
723 อ.ดร. จุฑามาส ทองสองสี กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
724 นาง จุฑารัตน์ แพส คณะครุศาสตร์
725 รศ. จุฑารัตน์ วิทยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
726 นาง จุฑารัตน์ เสริมกุลเช้ือ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
727 อ.ดร. จุฑารัตน์ วิบูลผล ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
728 นาง จุฑารตัน์ จิระศุภโชค ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
729 นางสาว จุฑารัตน์ มเหยงค์ ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
730 อ.ภญ.ดร. จุฑารัตน์ กิจส่งเสริมธน ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
731 นางสาว จุฑารัตน์ สายกนก ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
732 นางสาว จุติมา แสนชมช่ืน ฝ่ายบริการ ศูนย์สุขภาพ
733 นางสาว จุติมา ไทยเจริญ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
734 นางสาว จุติมาพร เผ่าจินดา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
735 นาย จุน กันนิกา คณะสัตวแพทยศาสตร์
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736 นาย จุมพฏ วานิชสัมพันธ์ ฝ่ายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
737 นาย จุมพฏ อุทัยกิจวานิช ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
738 นาย จุมพล พรหมพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
739 รศ. จุมพล รอดคําดี คณะนิเทศศาสตร์
740 ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
741 นาย จุมพล ขันทอง งานห้องสมุด นิติศาสตร์
742 นาย จุมภฎ อิทธิชัยศรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
743 รศ. จุรี วาทิกทินกร คณะครุศาสตร์
744 นาง จุรีพร หลักสุวรรณ ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
745 นาง จุรีย์ คชไกร สํานักงานวิทยทรัพยากร
746 นางสาว จุไร พุ่มพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
747 นาง จุไร ป้อมแผง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
748 รศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค์ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
749 ผศ.ดร. จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
750 นางสาว จุไรรัตน์ มะบุตร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
751 นางสาว จุไรรัตน์ แย้มเทศ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
752 นพ. จุล ทิสยากร คณะแพทยศาสตร์
753 นางสาว จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
754 อ. จุลินทร์ โอภานุรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
755 นางสาว จุฬารัตน์ รักษา ทันตกรรมเพ่ือความสวยงามฯ ทันตแพทย์
756 นาง จุฬาลักษณ์ เจียมผักแว่น หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
757 นาย จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร ์อักษรศาสตร์
758 นางสาว จูงจิตต์ เกิดแก่น ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
759 รศ. จูน เจริญเสียง คณะเศรษฐศาสตร์
760 อ.นพ. เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
761 นาย เจตร ขันไชย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
762 นาง เจติยา รักษาสุวรรณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
763 นาย เจน โสงขุนทด คณะครุศาสตร์
764 นาง เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
765 ผศ.ทญ. เจนจิรา ถิระวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
766 นางสาว เจนจิรา เกสนา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
767 อ.น.สพ. เจนภพ สว่างเมฆ ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
768 นาย เจริญ เมืองฤกษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
769 นาย เจริญ ทองสุข หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
770 นาง เจริญพร ไทยเจริญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
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771 นางสาว เจริญพร เสริญสุขสกุล ศูนย์การศึกษาท่ัวไป
772 นางสาว เจริญพร ม่วงกูล ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
773 นางสาว เจริญศรี ทองแสงเอ่ียม ส่วนบริหารศูนย์การค้าสยามสแคว์
774 นางสาว เจริศา จําปา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศสอ.
775 อ.ดร. เจษฎ์ เกษตระทัต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
776 นาย เจษฎา สุขพิทักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
777 ว่าท่ี ร.ต. เจษฎา จริงจิตร หน่วยการเจ้าหน้าท่ี แพทยศาสตร์
778 นาย เจษฎา กิตะโกศล หน่วยสนับสนุนการขาย
779 นาย เจดิศักดิ์ ไชยคุณา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
780 นาย เจือ มีหิรัญ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
781 รศ. แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
782 รศ.ดร. ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ คณะครุศาสตร์
783 นาย ฉกาจ อินทร์คีรี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
784 นาย ฉดับ ปัทมสูต ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
785 อ. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตย์
786 นาง ฉลวย ย่ิงยวด ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
787 นาง ฉลวย ศรีโพธ์ิงาม สํานักบริหารกิจการนิสิต
788 นางสาว ฉลวย นุตะธนผล สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
789 รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์
790 นาง ฉลองรัฐ หอมชิต ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
791 นาง ฉลา ถานา ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
792 นาง ฉวี พรภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
793 นาง ฉวี ภูปากนํ้า ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
794 นางสาว ฉวีวรรณ ทัพพวัตร สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
795 นาง ฉวีวรรณ วัฏฏานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย
796 รศ. ฉัตรชัย ยังพลขันธ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
797 นาย ฉัตรชัย สมศิริ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
798 นาย ฉัตรชัย เนตรสน หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ อักษรศาสตร์
799 นาย ฉัตรชัย หงษ์อุเทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
800 อ. ฉัตรชัย มะสุนสืบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
801 ดร. ฉัตรชัย เชาว์ธรรม ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
802 นาง ฉัตรชุลี ชาติปัญญาวุฒิ ฝา่ยประชาสัมพันธ์
803 ศ.กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา คณะเศรษฐศาสตร์
804 นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
805 ผศ.ดร. ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
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806 นาง ฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ ศ.เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ วิทยทรัพยากร
807 ผศ.ดร. ฉัตรสุดา ฉันทนโพธ์ิกุล สถาบันภาษา
808 นาย ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
809 นางสาว ฉันท์แข บุณยะสุนทร สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
810 นางสาว ฉันท์ชนก รอดสําเภา ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์(หน่วย) เศรษฐศาสตร์
811 นาง ฉันทนา ไชยชิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
812 นาง ฉันทนา เชาว์ปรีชา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
813 นางสาว ฉันทลักษณ์ คูหาสวรรค์เวช หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัญชี
814 นาง ฉันทิกา ศรีกระหนก ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
815 นพ. เฉลิม วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์
816 นาย เฉลิม การศาสตร์ สายงานซ่อมบํารุง สกภ.
817 นาย เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ สํานักงานเลขานุการ วิทย์การกีฬา
818 นาย เฉลิมชัย เส็งประโคน หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
819 นาย เฉลิมพร เศรษฐี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
820 รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
821 นาย เฉลิมพล โพธิกุล ฝ่ายบริหาร นิติศาสตร์
822 นาย เฉลิมพล ประนัดถานัง หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา
823 นาย เฉลิมพล ตังควณิชพงศ์ ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
824 อ.ทพ. เฉลิมฤทธ์ิ พฤกษ์สดใส ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
825 อ. เฉลิมลาภ ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
826 นาย เฉลิมวุฒิ ชํานาญฉา ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
827 นางสาว เฉลิมศรี ไวยรัตน์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
828 นาง เฉลียว แสงภักดี สายงานบรรณสารและพิธีการ สบม.
829 นาง เฉวียน สายโน แผนกสถานที่/อุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์สุขภาพ
830 นาง แฉล้ม แก้ววิเชียร ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
831 นาง แฉล้ม เช้ืออ่อน คณะเศรษฐศาสตร์
832 นาย ไฉน เพียะผาบ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
833 นาย ไฉน ศิริ สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
834 นาย ช.กิติ์พิชญ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
835 นางสาว ชญาณภัส เจี้ยงรักษา ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตรฯ์
836 นาง ชญาดา ชีวันไพโรจน์ งานเทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์
837 นางสาว ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร ภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว ทันตแพทย์
838 นางสาว ชญานี สว่างดี สํานักบริหารยุทธศาสตร์ วิศวกรรม
839 อ. ชญานุช จาตุรจินดา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
840 นางสาว ชญาภรณ์ หิรัญสุข หน่วยการเงิน ครุศาสตร์
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841 นางสาว ชญาภัสร์ สมกระโทก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
842 นางสาว ชญาสุภัค สมกล่ําสนอง หน่วยบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
843 นางสาว ชฎาทิพย์ ต่างประโคน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
844 นางสาว ชฎารัตน์ เสียงดัง สหสาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
845 นางสาว ชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง คณะครุศาสตร์
846 นางสาว ชณิฎา กาญจนาภา ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
847 นาง ชณิษฎา ศิลาถาวรวงษ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
848 นาง ชนกนภา พูนรัตน์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
849 นาง ชนกพร แซ่อึ้ง วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
850 นางสาว ชนกันต์ ปะทิ โครงการบ้านปากเกร็ด ทันตแพทย์
851 ศ.นพ. ชนพ ช่วงโชติ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
852 ว่าท่ี ร.ต. ชนวัฒน์ สรรพสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
853 นาย ชนวีร์ สุภัทรเกียรติ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
854 นาย ชนะ คงปลา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
855 นาย ชนะพล แดงน้อย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
856 นางสาว ชนัญญา เพิ่มชาติ ฝ่ายวิชาการ/สนง.หลักสูตรฯ ศสอ.
857 นาย ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
858 นาย ชนันต์ แสงสีดา แผนกพัฒนาธุรกิจ
859 นางสาว ชนาธิป หลาบมาลา ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร
860 นางสาว ชนาธิป ผาริโน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
861 นางสาว ชนารัตน์ ย้ิมแฉ่ง ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสังคม
862 นาง ชนิชา ปิยะวัตภัทรเวช ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
863 นาง ชนิดา ชาวปลายนา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
864 นางสาว ชนิดา พลานุเวช ส่วนจัดการงานวิจยับริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
865 นางสาว ชนิดา ใจกล่ํา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
866 นางสาว ชนิดา ทัศนะบรรจง สํานักบริหารวิจัย สนม.
867 นางสาว ชนิดาภา ผังรักษ์ หน่วยการเงินและบัญชี นิติศาสตร์
868 ศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
869 รศ. ชนินทร์ ทินนโชติ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
870 นาย ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
871 นาย ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
872 ผศ.ดร. ชเนฎฐวัลลภ ขุมทอง คณะเศรษฐศาสตร์
873 นางสาว ชเนตตี มิลินทางกูร ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์
874 นาย ชบ สุวรรณโณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
875 นางสาว ชมชนก บัวอยู่ งานคลังและพัสดุ บัญชี
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876 นางสาว ชมนาด มาดนาค งานบริการวิชาการและวิจัย พยาบาล
877 ผศ. ชมนาด ศีติสาร สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น อักษรศาสตร์
878 นางสาว ชมพูนุท สุมนะเศรณี สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร์
879 นาง ชมพูนุท สุวรรณสว่าง ฝ่ายธุรการ
880 นางสาว ชม้อย ชีเจ็ดริ้ว งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
881 นาย ชยาธฤต ตันติธัญญพงษ์ ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
882 นางสาว ชริตา ธรรมรงค์ สาขา ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาฯ
883 นาย ชรินทร์ เหน่ียงแจ่ม หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
884 นางสาว ชรินทร ไชยมาเสรีกุล ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
885 นาง ชริมพร เกียรติก้องชัย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
886 นาย ชลชัย กันจินะ สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
887 นางสาว ชลดา นะอิบรอเฮม สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม
888 นาง ชลธิชา ดวงชอุ่ม คณะครุศาสตร์
889 นางสาว ชลธิชา เพิ่มพูน สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
890 นางสาว ชลธิชา จันทร์พุ่ม สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
891 นางสาว ชลธิชา ธีรวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
892 นาย ชลธิศ ธีระฐิติ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
893 นางสาว ชลลดา บูรณกาล หน่วยสรีรวิทยา สัตวแพทย์
894 นาย ชลวุฒิ พูลสมบัติ งานบริการการศึกษา สถาบันภาษา
895 นาย ชลอ สังฆะโต ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
896 นาง ชลันศรี ประดับพงษา สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
897 นาย ชลัม เหน่ียงแจ่ม ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
898 นางสาว ชลัยกรณ์ เพ็ชร์งาม งานบริการการศึกษา สหเวชศาสตร์
899 รศ.ดร. ชลัยพร อมรวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์
900 นางสาว ชลาทิพ ชัยนาม ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สบร
901 ผศ. ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
902 นาง ชลาลัย ตัญเจริญสุขจิต หน่วยการเงิน ครุศาสตร์
903 นางสาว ชลาลัย บุญทิม งานบริหารและธุรการ วิทย์การกีฬา
904 นางสาว ชลาลัย อมาตยกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
905 นางสาว ชลาลัย ปรางค์ประเสริฐ ฝ่ายบริหาร แพทยศาสตร์
906 นางสาว ชลิดา กํามหาวงค์ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
907 นางสาว ชลิดา อยู่บุรี สํานักงานเลขานุการ ทรัพยากรทางนํ้า
908 นาย ชลิต โกศิยะกุล งานอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
909 นาย ชวน สุภาดี สายงานบรรณสารและพิธีการ สบม.
910 นาง ชวนชม พงษ์เจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
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911 นาย ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
912 นาย ชวภณ แสนศิริ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
913 นาย ชวลิต รัตนธรรมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
914 ผศ.ดร. ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
915 นาย ชวลิต เกิดโถ ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
916 นาง ชวันภัสร์ พุฒิพนัสพงษ์ งานธุรการ นิสิตสัมพันธ์
917 ผศ. ชวินท์ ธัมมนันท์กุล คณะจิตวิทยา
918 นางสาว ชวิอร วงษ์ภักดี โครงการ Mini MBA in Health แพทยศาสตร์
919 นาง ช่อทิพย์ มุสิกะโปดก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
920 นาง ชอบ โพธ์ิน่ิมแดง หน่วยอาคารสถานท่ี
921 ผศ. ช่อเพียว เตโชฬาร ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
922 นางสาว ชะไมพร ประเสริฐกิตติกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
923 นางสาว ชัชชญา คัณฑเขตต์ หน่วยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์
924 รศ. ชัชชัย โกมารทัต สํานักงานเลขานุการ วิทย์การกีฬา
925 นางสาว ชัชฎา ทวิชชาติวิทยากุล สถาบันภาษา
926 อ.ดร. ชัชพล ไชยพร ภาควิชากฎหมายอาญาอาชญาวิทยา นิติศาสตร์
927 นาย ชัชวาล ทาสุคนธ์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
928 นาย ชัชวาล ศรีสละ สํานักงานวิทยทรัพยากร
929 นาย ชัชวาล ใจซ่ือกุล ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
930 นาย ชัชวาล วงค์กวานกรม ฝ่ายวิชาการ พาณิชยศาสตร์ฯ
931 นาย ชัชวาลย์ โพธ์ิทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
932 ผศ.ดร. ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
933 นางสาว ชัญญณัฐ จีปน สํานักงานเลขานุการ สหเวชศาสตร์
934 นางสาว ชัญญนิษฐ์ นีสันเทียะ ฝ่ายพัฒนานิสิต สบน
935 นางสาว ชัญญภัค โตเจริญบดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
936 นางสาว ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
937 รศ. ชัตสุณี สินธุสิงห์ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
938 นาย ชัยกร พระยาน้อย ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
939 นาย ชัยชน โลว์เจริญกุล คณะแพทยศาสตร์
940 นาย ชัยชนัตถ์ ชาญศิลปกุล หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
941 นาย ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
942 รศ.ดร. ชัยณรงค์ โลหชิต ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
943 นาย ชัยเดช อินทร์ชัยศรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
944 นาย ชัยธวัช อินทร์ภูงา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
945 นาย ชัยธวัชว์ ไทยง คณะครุศาสตร์
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946 นาย ชัยธัช คงเผ่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
947 นาย ชัยนันท์ พรมน่ิม งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย์
948 นาย ชัยพร วิชชาวุธ คณะจิตวิทยา
949 นาย ชัยพร ธํารงชลพิสิฐ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
950 นาย ชัยพัชญ์ ธนวัชร์สมบัติ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ อักษรศาสตร์
951 ผศ.ดร. ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ งานบริการวิชาการและวิจัย วิทย์การกีฬา
952 นาย ชัยมงคล บุญเป่ียม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหง่จุฬาฯ
953 นาย ชัยยศ ฤทธิสรไกร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
954 นาย ชัยยศ พรมเทพ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
955 นาย ชัยยะพร ไตรวงค์ย้อย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
956 รศ. ชัยยุทธ สุขศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
957 น.พ. ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ คณะแพทยศาสตร์
958 อ.ดร. ชัยรัต พงศ์พันธ์ุภาณี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
959 รศ. ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
960 นาย ชัยรัตน์ มาจุฬา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
961 นาย ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
962 นาย ชัยวัฒน์ ป่ินน้อย คณะทันตแพทยศาสตร์
963 รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
964 นาย ชัยวัฒน์ สว่างคง ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
965 นาย ชัยวัฒน์ ปิตตาระพา หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
966 นาย ชัยวิทย์ วรสูต งานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์
967 นาย ชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
968 รศ.ดร. ชัยวุฒิ ชัยพันธ์ุ คณะเศรษฐศาสตร์
969 ผศ. ชัยศักดิ์ ช่ังใจ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
970 นาย ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
971 นาย ชัยสุรัติ ถกลภักดี หน่วยทันตกรรมรากเทียม ทันตแพทย์
972 นาย ชัยอนันต์ สมุทวณิช คณะรัฐศาสตร์
973 รศ. ชาคร จารุพิสิฐธร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
974 นาย ชาญ อาภาสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์
975 นาย ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
976 นาย ชาญชัย ลิมปิยากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
977 นาย ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
978 ผศ.ดร. ชาญชัย บุญหล้า ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
979 นาย ชาญชัย ทะนิต๊ะ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
980 ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ศิลปกรรม
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981 นาย ชาญณรงค์ รอดคํา ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
982 นาย ชาญนนท์ นามมีศรี งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
983 รศ.นพ. ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
984 นาย ชาญวิทย์ ประพิณจํารูญ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
985 นางสาว ชาดา วิจิตรโสภาพันธ์ ศ.บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ วิทยทรัพยากร
986 นาย ชาตรี ศรีไพพรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
987 รศ.นพ. ชาตรี จินตนาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์
988 นาย ชาตรี ฤทธารมย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
989 นาย ชาตรี วัฒนศิลป์ งานวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
990 นางสาว ชาตรี หาศิริ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
991 นาย ชาตรี สุระศรี โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
992 นาย ชาติ ปานดํา ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
993 นาย ชาติ ฤทธ์ิดอน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
994 นาย ชาติชาย วงศ์ภูมิ หน่วยธุรการ(พยาธิ) แพทยศาสตร์
995 นาย ชาติชาย และเลิศผล สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย
996 นาย ชาติชาย ศิรินันท์ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
997 นาย ชานน สกาว์วัฒนานนท์ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีฯ สบท
998 นาย ชานนท์ ปัญญาพงศ์ณรงค์ สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยสังคม
999 น.พ. ชายธวัช งามอุโฆษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
1000 ดร. ชาริณี ตรีวรัญญู ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
1001 นางสาว ชาลิกา หวังดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
1002 นาง ชาลินี เสียงสังข์ งานนโยบายและแผน ทันตแพทย์
1003 อ.ดร. ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
1004 นาง ชาลี วาดเขียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1005 นาย ชาลี ขําผัน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
1006 นาย ชํานาญ วงษ์มณีวรรณ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
1007 นาย ชํานาญ สุขเกษม สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
1008 นาย ชํานาญ โพธ์ิเจริญ งานบริการงานวิจัยและพัฒนา ทันตแพทย์
1009 นาย ชํานาญ แก้วจันทร์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
1010 นาย ชิณภัทร ปาลวัฒน์ ศูนย์ผลิตเอกสาร ทันตแพทย์
1011 นาย ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1012 นาย ชิดชัย จันทร์ตั้งสี ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1013 นาย ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
1014 นาย ชิต ญาณกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์
1015 นาย ชิต ขําสี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
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1016 นาย ชิติกร บุญประคอง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ สนม
1017 นาง ชิน แม้นประดิษฐ์ งานบริหารและธุรการ สํานักทะเบียน
1018 นาย ชิน เรืองวิไลรัตน์ สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม
1019 อ.ดร. ชินโชติ ธีรภัคภิญโญ ฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์
1020 นาย ชินเทพ เพ็ญชาติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1021 นาย ชินวร พรหมชัยนันท์ คณะแพทยศาสตร์
1022 นาง ชิษณุชา จั่นวงษ์ สํานักกิจการวุฒยาจารย์ สภม
1023 นางสาว ชิสา เอี่ยมละออ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
1024 นาย ชีวิน พงษ์ทอง หน่วยหอพักนิสิต สบน.
1025 นาย ช่ืน มีโบ หน่วยโสตทัศนศึกษา อักษรศาสตร์
1026 นางสาว ชุดาวัลย์ อุดมพิพัฒน์สกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1027 อ.ดร. ชุติธร เกตุลอย ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
1028 นาย ชุติพล ผุยพงษ์ สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1029 นาย ชุติพล แสงสีงาม คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
1030 นาง ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กูล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
1031 นาง ชุติมน ศิริวิทยรัตน์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สบร
1032 ผศ.ดร. ชุติมา สุรเศรษฐ ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
1033 ผศ.ทญ.ดร. ชุติมา ระติสุนทร ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
1034 นาง ชุติมา เสือโรจน์ หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม ทันตแพทย์
1035 นาง ชุติมา จันทร์ฉาย ศูนย์คอม-เรียนรู้ด้วยตนเอง เภสัชศาสตร์
1036 นางสาว ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร์
1037 ผศ.พญ. ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1038 นาย ชุมพร ศะศิงาม กิจกรรมธุรการ สผค.
1039 ศ. ชุมพร ปัจจุสานนท์ ภาควิชากฎหมายอาญาอาชญาวิทยา นิติศาสตร์
1040 รศ. ชุมพล อันตรเสน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1041 นาย ชุมพล คุณวาสี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1042 นาง ชุรีภรณ์ เกื้อสังข์ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1043 นางสาว ชุรีย์พร ย้ิมพยัคฆ์ สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย์
1044 นาง ชุลีกร เสืองามเอี่ยม ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1045 นางสาว ชุลีพร แฉ่งใจ หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
1046 รศ.นพ.ดร. ชุษณา สวนกระต่าย ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1047 รศ. ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
1048 นาย ชูเกียรติ สุคันธปรีย์ ภาควิชาสรีรวิทยา ทันตแพทย์
1049 นาย ชูเกียรติ จันทา งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสังคม
1050 อ.นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
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1051 นาง ชูจิตร พิมาน หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ แพทยศาสตร์
1052 ผศ. ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1053 นาย ชูชาติ บารมี ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
1054 นพ. ชูชาติ อรรณพเพ็ชร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1055 รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1056 นาย ชูชาติ สะทองบุญ หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
1057 นาย ชูชาติ ไวยกุล ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1058 ผศ. ชูชีพ ฉิมวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1059 รศ.นพ.ดร. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
1060 นาง ชูศรี อุ่ยละพันธ์ุ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1061 รศ. ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร์
1062 นางสาว ชูศรี เสืองามเอี่ยม หน่วยการเงิน วิทยาศาสตร์
1063 นาย ชูศักดิ์ ศรีสุข สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
1064 นาย ชูศักดิ์ แสงไข่ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
1065 นาย ชูศักดิ์ เข็มศรี ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
1066 นาย ชูสิทธ์ิ คล้ายหนองสรวง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1067 นาย เชษฐ พัฒโนทัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1068 อ.ดร. เชษฐา พันธ์เครือบุตร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
1069 นาย เชาว์ ปิดทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
1070 นาย เชาวน์ดิศ อัศวกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1071 นาย เชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต ศูนย์บริหารกลาง สนม.
1072 รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1073 ผศ.ดร. เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร คณะครุศาสตร์
1074 นาย เชิญ หอมเฉื่อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
1075 นาย เชิดพงษ์ ภูพลผัน โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
1076 นาย เชียรชัย จวงโป่งแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1077 นาง เช้ือ จั่นเพิ้ง งานวางแผนและพัฒนา บัญชี
1078 นาย โชคชัย ภู่น้อย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
1079 นางสาว โชติกา วิทยาวรากุล ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร์
1080 นางสาว โชตริส สุรพลชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1081 ผศ.ดร. โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1082 นาย ไชยเชษฐ์ จันดก ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1083 นาย ไชยยศ เหมะรัชตะ ภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาฯ นิติศาสตร์
1084 รศ. ไชยะ แช่มช้อย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1085 นาย ไชยันต์ ไชยพร ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
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1086 นาง ซ่อนกลิ่น หม่ืนวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
1087 นางสาว ซ่อนกลิ่น จิรสุวรรณพจน์ สํานักบริหารวิจัย สนม.
1088 นาย ซาวาวี สะวี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1089 นางสาว ฌานิกา ดุษฎี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1090 นางสาว ญดา แก้วโอภาส ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
1091 นางสาว ญาใจ ล่ิมปิยะกรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1092 นางสาว ญาณธีรา หวังฆ้องกลาง สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1093 นางสาว ญาณิน มังอรุณ งานบริหารและธุรการ สถาบันภาษา
1094 นางสาว ญาณิน ชัยทิพย์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
1095 นางสาว ญาณิศา มโนภักดี งานคลังและพัสดุ พยาบาล
1096 นางสาว ญาณิศา เตมียะ ฝ่ายการพัสดุ สบง
1097 นาง ญาณี ถุงสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
1098 นางสาว ญาณีนาถ สุวรรณวงศ์ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก สหเวชศาสตร์
1099 นาง ญาดา อุตมพงศ์ชัย ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
1100 ผศ. ฐณัฎฐา กิตติโสภี ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
1101 นาง ฐปนา บางย่ีขัน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1102 นางสาว ฐากูร รัตนสุวรรณ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
1103 นาย ฐานพล วิลาศศิลป์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1104 นาย ฐานวุฒิ เน้ือแก้ว ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
1105 นาย ฐานันดร แสงพิทักษ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1106 นาย ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1107 นาย ฐานิสร์ ดํารงค์วัฒนโภคิน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สัตวแพทย์
1108 นางสาว ฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
1109 ผศ.ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
1110 นางสาว ฐิตยารัตน์ อินทวงศ์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
1111 นาง ฐิตานันท์ วรพัฒน์บัญชากิจ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1112 นาง ฐิตาภรณ์ แก้วอําไพ งานห้องสมุด วิทยาศาสตร์
1113 นาง ฐิตารีย์ จําปาหาญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1114 นาย ฐิติ คนเพียร สํานักงานเลขานุการ บัญชี
1115 นาง ฐิติกัญญา สุมน คณะทันตแพทยศาสตร์
1116 อ.ดร. ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ สหเวชศาสตร์
1117 นางสาว ฐิตินันท์ บุญอาภา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1118 นาย ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
1119 นางสาว ฐิติพร ปักกุลนันท์ ฝ่ายการเงิน สบง
1120 นางสาว ฐิติพร ทองสิมา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
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1121 นางสาว ฐิติพร อัศวฤทธิภูมิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
1122 นางสาว ฐิติมา สันติรักษ์ สํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียน
1123 นางสาว ฐิติมา จินตนาวัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1124 นางสาว ฐิติยา คําบุ สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
1125 นาง ฐิติยา สาระมูล สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายฯ สนม
1126 รศ. ฐิติรัตน์ รามางกูร คณะเศรษฐศาสตร์
1127 นางสาว ฐิติรัตน์ สากิยะ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
1128 นางสาว ฐิติรัตน์ พานคาํ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1129 นาง ฐิติวดี ชัยวัฒน์ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
1130 นางสาว ฐิภาพรรณ ภักดิ์หิรัญวาณิช งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
1131 อ.ทญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ ภาควิชาสรีรวิทยา ทันตแพทย์
1132 อ.ดร. ฑิตยา หวานวารี ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1133 ผศ. ฑูรย์ทอง เหมินทร์ คณะรัฐศาสตร์
1134 นางสาว ณฐดา เพ็งแจ่มศรี สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
1135 นางสาว ณฐมน ม่ันจิตต์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1136 นางสาว ณฐิมา สาระศิริ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
1137 นางสาว ณณัชชาพัชฑ์ ราจันทร์พันธ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1138 นาง ณณิชกุล นุกิจ ฝ่ายบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
1139 นาย ณเดชน์ ฤทธ์ิสําเร็จ ฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง สภม
1140 นาง ณปภัช พูนทัพณ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1141 อ.พญ. ณปภัช อมรวิเชษฐ์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1142 นาย ณพวัสส์ ธัมพิพิธ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
1143 นาง ณภัทร ปานสุข ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
1144 นาย ณภัทร ทิยายน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อฯ วิทยาศาสตร์
1145 นางสาว ณภัสสร มณีวงศ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
1146 นาย ณรงค์ คงประสิทธ์ิ คณะทันตแพทยศาสตร์
1147 นาย ณรงค์ วัชราภรณ์ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิศวกรรม
1148 นาย ณรงค์ เรืองสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1149 นาย ณรงค์ ชัยพันธ์ุ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
1150 นาย ณรงค์ เกิดโพธ์ิทอง ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
1151 นาย ณรงค์ อิ้งรัตน์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
1152 นาย ณรงค์ คงทน งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
1153 นาย ณรงค์ หอมจันทร์ งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
1154 นาย ณรงค์ บุญมาก สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1155 นาย ณรงค์ ดีไพร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
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1156 นาย ณรงค์ เพชรสุก สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1157 ผศ.ดร. ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธ์ิ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1158 นาย ณรงค์ชัย ศรีบัว สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
1159 นาย ณรงค์ชัย สารพันธ์ ฝ่ายธุรการ
1160 นาย ณรงค์เดช สรุโฆษิต ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร์
1161 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อัศวเรืองพิภพ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
1162 ศ.น.สพ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ภาควิชาสรีรวิทยา สัตวแพทย์
1163 นาย ณรงค์ศักดิ์ สดสะอาด งานพัฒนาและบริการเครื่องมือฯ วิทยาศาสตร์
1164 นาย ณรงรัฐ เป้าประสิทธ์ิ ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
1165 นาย ณวัฒน์ เนียมแสง งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
1166 นางสาว ณสรวงสรณ์ โยพะนักศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย
1167 นางสาว ณัชชา เผือกดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิศวกรรม
1168 นางสาว ณัชชา พรหมจอม ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
1169 นาย ณัชพล จิตติรัตน์ คณะนิติศาสตร์
1170 นางสาว ณัชศุภางค์ ช่อวิเชียร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1171 นางสาว ณัฎฐ์ชิตา แก้วบุญไส โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1172 อ.ภญ. ณัฎฐดา อารีเป่ียม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
1173 นางสาว ณัฎฐา ทองจุล ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
1174 นางสาว ณัฏฐ์กฤตา สนธิมโนธรรม ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
1175 นางสาว ณัฏฐ์จรีย์ พลวัน หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา แพทยศาสตร์
1176 รศ. ณัฏฐนาถ ไตรภพ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร ์วิทยาศาสตร์
1177 ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
1178 นางสาว ณัฏฐ์ศศิ อรรคนิวาศ หน่วยพัสดุ อักษรศาสตร์
1179 นางสาว ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล ฝ่ายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
1180 นางสาว ณัฏยา แซ่ลี้ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1181 นาย ณัฐ กริตตานุกูล ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
1182 นาย ณัฐ กาญจนศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1183 นพ. ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1184 นาง ณัฐกมล ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
1185 นาย ณัฐกร ทับทอง ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1186 นางสาว ณัฐกฤตา ขจรศักดิ์ถาวร แผนกบัญชี
1187 นาย ณัฐกานต์ ซ้อนใสย์ แผนกพัสดุ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1188 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ทรง งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
1189 นาง ณัฐการ ขจรชัยกุล สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1190 นางสาว ณัฐคณา รัศมีแสงเพชร ศูนย์บรรณาสารสนเทศ(งานห้องสมุด) บัญชี
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1191 นาง ณัฐชไม บุญบํารุง ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
1192 นางสาว ณัฐชยา สุขสิงห์ หน่วยพัสดุ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
1193 นางสาว ณัฐชลีวรรณ วงศ์ธีรนาถ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
1194 นาย ณัฐชัย พิสุทธิวงษ์ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
1195 นาย ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
1196 นางสาว ณัฐฐ์ฐานุช อินสอนต์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สถาปัตย์
1197 นาง ณัฐฐิตา วิรเกียรติ ฝ่ายเงินฝาก
1198 นางสาว ณัฐณิชา จิตรพานิชเจริญ งานคลังและพัสดุ วิทย์การกีฬา
1199 นางสาว ณัฐณิชา ธนังเจริญสุข ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
1200 นาย ณัฐดนัย อินทรสุขศรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1201 นาง ณัฐธยาน์ พุ่มพฤกษี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
1202 นาย ณัฐธัญ เอมจิตต์ ฝ่ายบริหาร โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1203 นาง ณัฐธิดา อัครวโรทัย หน่วยพัสดุ บัญชี
1204 นางสาว ณัฐธิดา โชติช่วง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
1205 นาย ณัฐนนท์ ม่วงสอน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1206 นางสาว ณัฐนันท์ คุณมาศ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
1207 นางสาว ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
1208 นาย ณัฐนันธน์ กัญจนปรัชญ์ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
1209 ผศ.ดร. ณัฐนิภา คุปรัตน์ คณะครุศาสตร์
1210 นาง ณัฐบุษย์ ศิริหิรัญพงษ์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1211 นาย ณัฐพงค์ วงศ์ณรัตน์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1212 นาย ณัฐพงศ์ แก้วศรีสังข์ หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
1213 นาย ณัฐพงศ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
1214 นาย ณัฐพจน์ ยืนยง ฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา
1215 อ.ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธ์ิ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1216 ผศ.ดร. ณัฐพร พานโพธ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
1217 นางสาว ณัฐพร พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1218 อ.พญ. ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1219 นางสาว ณัฐพร ม่ังผล ฝ่ายเงินฝาก
1220 นาย ณัฐพล อัสสะรัตน์ ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์ฯ
1221 นาย ณัฐพล พลพืชน์ งานนโยบายและแผน วิทยาศาสตร์
1222 นาย ณัฐพันธ์ กิติสิน ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1223 นางสาว ณัฐมน ศรีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1224 นางสาว ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
1225 นางสาว ณัฐยา ศรีสุวอ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
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1226 นาง ณัฐรดา แสงอรุณ ฝ่ายเงินกู้
1227 นางสาว ณัฐรินีย์ เศรษฐ์วิชัย แผนกธุรการ
1228 นาง ณัฐลักษณ์ เปรมประยูร งานบริการการศึกษา สถาปัตย์
1229 นาง ณัฐวรรณ ดีเลิศยืนยง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1230 นางสาว ณัฐวรี อุดมศรีพันธ์ุ ฝ่ายการงบประมาณ สบย
1231 นาย ณัฐวัฒน์ พลอยพลาย งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
1232 นาย ณัฐวัฒน์ สุขท่ัวญาติ งานเทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์
1233 นาย ณัฐวุฒิ ชาบาง สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1234 นาย ณัฐวุฒิ สุขท่าพูด ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี
1235 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งที ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1236 นาย ณัฐศิวะ เทพมณี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
1237 นาง ณัฐสุดา หอมจันทร์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
1238 นางสาว ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา
1239 นาย ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1240 นาง ณัฐิญา คํ้าจุน งานบริหารและธุรการ วิทยาศาสตร์
1241 ผศ.นพ. ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1242 นาย ณัสสันต์ ปิยวิทยาการ คณะเภสัชศาสตร์
1243 นาย ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
1244 นาง ณิชชามน สัมมาชีพ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
1245 นาง ณิชนันทน์ กิจประชา กิจกรรมธุรการ สผค.
1246 นางสาว ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ กลุ่มวิจัยและวิชาการ ทรัพยากรทางนํ้า
1247 นาง ณิชาพัฒน์ นิยม สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1248 นางสาว ณิชาภา พันธ์วงค์ สํานักงานจัดการทรัพย์สนิ
1249 รศ. ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
1250 นาย ณุวีร์ ประภัสระกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
1251 นาย ดนตรี โพธ์ิจันทึก ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1252 นาย ดนัย วังสตุรค ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร์
1253 รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
1254 นาย ดนุพงษ์ พงษ์ทอง หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
1255 อ.ดร. ดนุพล อริยสจัจากร คณะเศรษฐศาสตร์
1256 นาย ดนุสิทธ์ิ ชาตยาทร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
1257 อ.ดร. ดริษ กวักเพฑูรย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
1258 รศ.ดร. ดรุณวรรณ สุขสม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1259 นาง ดรุณี หิรัญรักษ์ คณะนิเทศศาสตร์
1260 นางสาว ดรุณี สว่างดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
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1261 ศ.พญ. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1262 นางสาว ดรุณี ชุติรัตนพันธ์ุ สาขาย่อยครุศาสตร์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1263 นางสาว ดลยา วนิชพงษ์ งานบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
1264 รศ. ดวงกมล สินเพ็ง ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
1265 นาง ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ คณะครุศาสตร์
1266 อ.ดร. ดวงกมล ตุงคะสมิต ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1267 นาง ดวงกมล เสียงเย็น ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร ์วิทยาศาสตร์
1268 นาง ดวงกมล กล่ําโกมล หน่วยคัดกรองผู้ป่วยจุดเดียว ทันตแพทย์
1269 นางสาว ดวงกมล โสตะวงค์ ฝ่ายการพัสดุ สบง
1270 นางสาว ดวงกมล ผลเวช หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์
1271 นางสาว ดวงกมล พิหูสูตร กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
1272 นางสาว ดวงกมล บางชวด ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
1273 นางสาว ดวงกมล คํานวนกิจ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
1274 นางสาว ดวงแก้ว จิตรมงคล งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
1275 ผศ.ดร. ดวงแข สิทธิเจริญชัย ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1276 นาง ดวงจันทร์ กระจ่างสด ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
1277 นางสาว ดวงใจ ขันสังข์ ศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง
1278 นางสาว ดวงดาว แสงจันทร์ แผนกทรัพยากรมนุษย์
1279 นางสาว ดวงดาว มหากิจศิริ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
1280 นางสาว ดวงเดือน อ่อนน่วม คณะครุศาสตร์
1281 นาง ดวงเดือน แสงชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1282 นางสาว ดวงเดือน บุญมาก สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1283 รศ.ภญ.ดร. ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
1284 นาง ดวงเดือน บัวแพ งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์
1285 นางสาว ดวงตา ใบโคกสูง งานทะเบียนประเมินผลการศึกษา วิศวกรรม
1286 นางสาว ดวงทิพย์ เช้ือพันธ์ุ งานสารบรรณแลธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1287 นางสาว ดวงนภา เล็กลาด ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1288 รศ. ดวงพร นพคุณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์
1289 นาง ดวงพร พิสนุแสน งานคลังและพัสดุ วิศวกรรม
1290 นางสาว ดวงพร อ่วมอนงค์ ฝ่ายการเงิน สบง
1291 ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
1292 นางสาว ดวงพร เขียวชะอุ่ม วิทยาลัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข
1293 นางสาว ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธ์ุ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1294 นางสาว ดวงพร อยู่ประเสริฐ สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1295 นาง ดวงฤดี วรสุชีพ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
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1296 รศ. ดวงสมร อรพินท์ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
1297 นางสาว ดวงหทัย ธรรมสอน หน่วยบัญชี อักษรศาสตร์
1298 นาย ด่วน สุขชูศรี สายงานซ่อมบํารุง สกภ.
1299 นาย ดัสกร ตุกัง พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
1300 รศ.น.สพ. ดานิษ ทวีติยานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
1301 ผศ. ดารณี พุทธวิบูลย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1302 นางสาว ดาระกา รังสิยานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1303 นาง ดารัตน์ ธรรมายนต์ สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
1304 นาง ดาราวรรณ ขําทอง คณะแพทยศาสตร์
1305 นางสาว ดาราวรรณ เจียมเพ่ิมพูน งานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์
1306 รศ.ภญ. ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
1307 นางสาว ดาริกา พรมกาวงศ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1308 นาง ดาริชา สุธีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
1309 ผศ. ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
1310 พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกลุ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1311 นางสาว ดารุณี พาชี ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
1312 นางสาว ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
1313 นางสาว ดาวนภา เมธาธีระนันท์ งานบริหารการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1314 นาง ดาวรุ่ง ตุงคนาคร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
1315 นางสาว ดาวเรือง ทองมาก ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
1316 นาง ดาหวัน สอาด ศูนย์กฎหมายและนิติการ สนม.
1317 ศ.นพ. ดํารง เหรียญประยูร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
1318 นาย ดํารงค์ โสพิณ ศูนย์ทันตสารสนเทศ ทันตแพทย์
1319 นาย ดํารงค์ ทะนัน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1320 นาย ดํารงค์ ฉายศิริ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1321 นาย ดํารงค์ชัย โสภา ฝ่ายธุรการ
1322 นาย ดําริ ดาราวิโรจน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
1323 รศ. ดําริห์ บูรณะนนท์ คณะนิติศาสตร์
1324 รศ.ดร. ดิเรก ศรีสุโข คณะครุศาสตร์
1325 นาย ดิเรก เรืองปราชญ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1326 นาย ดิเรก กลิ่นกาหลง พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
1327 นาย ดิลก ญาณกลิ่น ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1328 ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1329 นาย ดุรงค์ฤทธ์ิ สว่างเนตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
1330 รศ.ดร. ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรม
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1331 นาง ดุษฎี ชาญวาณิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
1332 ผศ. ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต์ ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
1333 นาง ดุษณี จันทร์สุวี งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
1334 นาย ดุสิต ประกอบ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
1335 นาย ดุสิต เครืองาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1336 นาย เดชชาญชัย ปันยะสา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1337 นาย เดชธิวัฒน์ เจือจันทร์ สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1338 นาย เดชฤทธ์ิ นิลอุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
1339 รศ.ดร. เดชา ฉัตรศิริเวช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
1340 นาย เดชา ภู่สุวรรณ์ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
1341 ศ.ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1342 นางสาว เดือน โถคํานาม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1343 นาง เดือนฉาย ชยานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1344 นางสาว เดือนดารา วามะชาติ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
1345 ผศ.ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น อักษรศาสตร์
1346 นางสาว เดือนเพ็ญ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
1347 นางสาว เดือนเพ็ญ ลําพูน สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1348 นางสาว เดือนเพ็ญ กุ้งมะเริง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1349 นาย แดง กวางวิจิตร สํานักงานวิทยทรัพยากร
1350 นาย แดง จันทร์สวาสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1351 นาง แดง ปราศอาพาธ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1352 นาง แดงต้อย ชัยกล ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
1353 นาย โดม เจริญรัตน์ สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1354 ผศ.ดร. ต้นพงศ์ แก้วคงคา ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1355 นาย ตระกล เมฆญารัชชนานนท์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
1356 นาย ตระการ พนมวัน ณ อยุธยา ภาควิชาทัศนศิลป์ ศิลปกรรม
1357 รศ. ตระกูล มีชัย ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
1358 นาย ตระกูลศักดิ์ ขันธ์วงศ์ สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
1359 ผศ. ตรีศิลป์ บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร์
1360 นาย ตอน สมานกล้า หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
1361 นาย ต่อศักดิ์ สีลานันท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1362 นาย ต่อศักดิ์ พฤกษะริตานนท์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1363 นาย ตะวัน ปภาพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1364 นาย ตะวัน ลิมปิยากร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
1365 นาย ติณณ์ รอดรักษา สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
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1366 นางสาว ตุ๊กตา ชาติมานพ ฝ่ายวิชาการ สหเวชศาสตร์
1367 อ. ตุลชัย อินทรัมพรรย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
1368 นาย ตุลย์ มณีวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1369 อ.ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์
1370 นาย เตโช ชัยวุฒิ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สบน
1371 นาย เต็น แต่งรุ่ง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
1372 ศ.กิตติคุณ พญ. เตมิศรี ชํานิจารกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
1373 ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1374 นาง เตือนใจ พันธ์ุต่วน คณะครุศาสตร์
1375 ผศ. เตือนใจ โก้สกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1376 อ.นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ฝ่ายวิชาการ แพทยศาสตร์
1377 รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ภาควิชาเคหการ สถาปัตย์
1378 นาย ไตรรัตน์ ย่ิงสุนทรวัฒนา ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1379 นางสาว ถนอม ท้าวศรสีกุล ฝ่ายการเงิน สบง
1380 ศ. ถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
1381 นางสาว ถนอมนวล หิรัญเทพ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร์
1382 รศ. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ สํานักงานเลขานุการ วิทย์การกีฬา
1383 นาง ถนอมศรี อมาตยกุล สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
1384 นางสาว ถนอมศรี อนันต์วรณิชย์ หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
1385 นาง ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1386 พระภิกษุ ถวัลย์ สุขบัณฑิตย์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
1387 นาง ถวิล คร่องเชิงสาน ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
1388 รศ.นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1389 นาย ถาวร ชูจินดา หน่วยอาคารสถานท่ี
1390 นาย ถาวร เพชรอุดม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
1391 นาย ถาวร แก้วญานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1392 นาย ถาวร มุ่งสมัคร หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
1393 รศ. ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์
1394 นาย ถิรพุทธ์ิ ปิติฉัตร ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
1395 ผศ.ดร. ถิระ ฉวรรณกุล ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
1396 นาย เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1397 นาย ทนง อัศวกาญจน์ หน่วยชีวเคมี สัตวแพทย์
1398 น.สพ. ทนุวงศ์ ทัศนกาญจนาคร โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
1399 นางสาว ทยานิษฐ์ ภูวิศพัศสกุล หน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา บัญชี
1400 นางสาว ทยิดา มานุวงศ์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
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1401 นาย ทรงกฤษณ์ ประภักดี งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
1402 รศ.นพ. ทรงกลด เอ่ียมจตุรภัทร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
1403 นาย ทรงชัย จารุภูมิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1404 นาง ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ สถาบันภาษา
1405 นาย ทรงพล วงษ์กุหลาบ งานคลังและพัสดุ ศ.เครื่องมือ
1406 นาย ทรงพล ลิ้มรัตน์ หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
1407 นาย ทรงพล ลี้จันทรากุล หน่วยการเงินและบัญชี เภสัชศาสตร์
1408 นาย ทรงพล เพ็ชรทอง โรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1409 อ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์
1410 นาย ทรงยศ สามกษัตริย์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1411 นาย ทรงวิทย์ ภู่มาลี ฝ่ายวิชาการ อักษรศาสตร์
1412 นางสาว ทรงศรี ลิ้มรสเลิศ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1413 นางสาว ทรงศรี อภินันทพร สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
1414 นาง ทรงศรี โพธิสวัสดิ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ นิเทศศาสตร์
1415 นาย ทรงศักดิ์ มณีรัตน์ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
1416 นาย ทรงศักดิ์ แซ่เฮง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1417 นางสาว ทรรศนีย์ กลันตรานนท์ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา
1418 นาย ทรัพย์ ดูอ่อน คณะวิทยาศาสตร์
1419 นางสาว ทรัพย์สิดี อุดมศิริ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1420 นาง ทรายแก้ว ทิพากร ฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา
1421 นาง ทวนทิพย์ เจริญรมย์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1422 นาย ทวิช กาญจนบุตร ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
1423 นางสาว ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1424 นาง ทวิวรรณ วรรณพฤกษ์ สถาบันภาษา
1425 นาย ทวี ปันสัน งานอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
1426 นาย ทวี ชวลิต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1427 นาย ทวี พูลมี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1428 นาย ทวี อุ่มสกุล หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
1429 นาย ทวีทรัพย์ เพียรทรัพย์ ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
1430 นาย ทวีป อุสาโห สายงานบรรณสารและพิธีการ สบม.
1431 นาย ทวีป สังฆเศรณี ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1432 นาย ทวีป กองคํา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
1433 รศ. ทวีรัก เจริญสุข ภาควิชานฤมิตศิลป์ ศิลปกรรม
1434 รศ.ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
1435 ศ.ดร. ทวีศักดิ์ บุญเกิด ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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1436 นาย ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง งานพัฒนาและบริการเครื่องมือฯ วิทยาศาสตร์
1437 นาย ทวีศักดิ์ แซ่เตีย ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
1438 นาย ทวีศักดิ์ บุตะเขียว ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1439 นาง ทวีสุข ลบล้ําเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
1440 รศ.นพ. ทศพร วิมลเก็จ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
1441 นาย ทศพล สุขประเสริฐ โครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
1442 นาย ทองก้อน โพธ์ิศรี คณะเศรษฐศาสตร์
1443 นาง ทองคํา ประถมกรึก หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
1444 นาง ทองคํา แก้วนัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1445 นาง ทองจันทร์ ตามสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิศวกรรม
1446 นาย ทองเจือ เกิดสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1447 นาง ทองทิพย์ พูลลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามฯ อักษรศาสตร์
1448 นาย ทองพูน ดุษฎี กิจกรรมธุรการ สบม
1449 นาง ทองม้วน เชาวน์เกษม สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
1450 นาง ทองมี ทิพย์สูงเนิน คณะครุศาสตร์
1451 นาง ทองย้อย ปุณะศิริ คณะแพทยศาสตร์
1452 นาย ทองย้อย นวลจันทร์ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
1453 นาย ทองรัตน์ ยะกุณะ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
1454 นาย ทองสุข แพสมหวัง คณะแพทยศาสตร์
1455 นาง ทองสุข งามทวงษ์ สํานักบริหารกิจการนิสิต
1456 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทองสุข จิตวิมลประเสริฐ สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
1457 นางสาว ทองสุข สีหาชาติ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
1458 นาง ทองใส กุลสุข หน่วยอาคารสถานท่ี
1459 นาย ทองหยิบ ประดิษฐ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1460 นาย ทองหล่อ สมนึกแท่น ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1461 นาย ทองอยู่ แถวทิม ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
1462 ผศ. ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ สถาบันภาษา
1463 ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร์
1464 นางสาว ทักษพร บุตรชาติ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
1465 นาย ทักษิณ ธานสุวรรณ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
1466 นาย ทักษิณ ย้ิมงาม หน่วยกิจการนิสิต นิติศาสตร์
1467 นางสาว ทักษิณา ศรีประดิษฐ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ฯ วิทย์การกีฬา
1468 นางสาว ทับทิม อ่างแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1469 ผศ. ทัพพ์ชัญญา สิริวารปภาเจตน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1470 นางสาว ทัศณี ศรีสุนทร คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
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1471 นางสาว ทัศณีญา สุขใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1472 นางสาว ทัศนวรรณ พารา ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
1473 นาย ทัศนัย ไชยยงยศ ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท สนม.
1474 นาง ทัศนา พรรณโคตร ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
1475 รศ. ทัศนีย์ ผลเนืองมา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1476 นาง ทัศนีย์ นาควัชระ คณะอักษรศาสตร์
1477 นางสาว ทัศนีย์ ธํารงดุลภาค ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
1478 นางสาว ทัศนีย์ ผิวขํา งานจัดทําหนังสือ สํานักพิมพ์
1479 นางสาว ทัศนีย์ บุตรกร ฝ่ายการเงิน สบง
1480 นางสาว ทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1481 นางสาว ทัศนีย์ มาลา หน่วยการเจ้าหน้าท่ี วิศวกรรม
1482 นาง ทัศนีย์ หว่อง คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
1483 นางสาว ทัศนีย์ สมเสียง ภาควิชาทัศนศิลป์ ศิลปกรรม
1484 นาย ทายาท ดีสุดจิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1485 รศ. ทิฆัมพร ยงวณิชย์ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
1486 นาย ทินกร ภูวเดช ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1487 นาย ทินกร บัวพูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1488 ว่าท่ี ร้อยตรี ทินกฤต ศิริแสงไพรวัลย์ หน่วยทะเบียนและประเมินผล วิทยาศาสตร์
1489 นาย ทินวัฒน์ นาคชุ่ม คณะอักษรศาสตร์
1490 นางสาว ทิพนิภา ช่ืนสกุล งานบริหารและธุรการ อักษรศาสตร์
1491 นางสาว ทิพปภา พวงนาค ศูนย์บริหารกลาง สนม.
1492 นางสาว ทิพย์เกษร แก้ววิจิตร์ ฝ่ายวิชาการ แพทยศาสตร์
1493 นางสาว ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
1494 นางสาว ทิพย์รัตน์ โรยนรินทร์ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
1495 นาง ทิพย์วรรณ ประสมแสง คณะวิทยาศาสตร์
1496 นางสาว ทิพย์วรรณ แซ่มา สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
1497 ผศ.ดร. ทิพย์สิริ กาญจนวาสี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1498 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ บุตรพรม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1499 รศ.ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
1500 ผศ. ทิพรดา วิเศษสุรการ คณะวิทยาศาสตร์
1501 นาง ทิพวรรณ ศิริแสงไพรวัลย์ คณะแพทยศาสตร์
1502 นาง ทิพวรรณ แซ่ตั้ง ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง วิทยทรัพยากร
1503 นาง ทิพวรรณ โหละสุต งานจัดทําหนังสือ สํานักพิมพ์
1504 นาง ทิพวรรณ จันทร์ดวง ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
1505 นางสาว ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
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1506 นาง ทิพวัล ชูบาล งานเทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์
1507 นางสาว ทิพวัลย์ ตาปนานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1508 ผศ. ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1509 ผศ.น.สพ.ดร. ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
1510 นางสาว ทิวาภร ดุลสูงเนิน สํานักงานวิทยทรัพยากร
1511 นาง ทิวาวรรณ สิงหพัศ คณะแพทยศาสตร์
1512 รศ. เทพจํานงค์ แสงสุนทร ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1513 นาย เทพนคร ศรีบุญเรือง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1514 นาย เทพวรา ธนพัฒน์ สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
1515 นาย เทวกฤต เพร์ชจิตร์ แผนกกฎหมาย
1516 นาย เทวฤทธ์ิ สมโคตร หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
1517 อ.ดร. เทวฤทธ์ิ สะระชนะ ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
1518 นางสาว เทวี วัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1519 นางสาว เทวี เทพสกุล โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
1520 นาย เทอดศักดิ์ ไชยเทพ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
1521 นาย เท่ียง ชิดดี ภาควิชาทันตกรรมจดัฟัน ทันตแพทย์
1522 นาย เทียน มงคลเคหา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1523 นาง เทียน ศรีเมือง กิจกรรมธุรการ สบว
1524 ศ.กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ คณะเศรษฐศาสตร์
1525 นาง เทียมจันทร์ วงษ์เตปา โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
1526 นาย เทียมสัน ปาปะเถ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1527 นาย ไทย กรดเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์
1528 รศ.ดร. ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
1529 นาย ธงชัย สิงห์สังวรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1530 นาย ธงชัย สกุลณา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
1531 นาย ธงชัย พรรณสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1532 นาย ธงชัย โพธ์ิชะออน ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
1533 นาย ธงชัย เสมาเพชร ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1534 นาย ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1535 นาย ธงชัย ศรีโมรา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1536 นาย ธงชัย เกาะด่าน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1537 นาย ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
1538 นาย ธงชัย มนชยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1539 นาย ธงชัย นายสอง งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร์
1540 นาย ธงชัย จินดาสิทธางกูร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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1541 นาย ธงชัย ศรีมูล สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1542 รศ. ธงทอง จันทรางศุ ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายท่ัวไป นิติศาสตร์
1543 นาย ธณพล ภาคีสุข อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1544 รศ. ธดาวดี มีนะกนิษฐ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1545 นาย ธน โพกพาน ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
1546 อ.ดร. ธนจันทร์ มหาวนิช ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
1547 นาย ธนโชติ ศรีโชติโยทัย ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
1548 นาย ธนธัช ขําเดช ฝ่ายนโยบายและวางแผน
1549 นาย ธนนท์ ชมเพ็ญ แผนกกฎหมาย
1550 นาย ธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ ฝ่ายบริหาร
1551 นาย ธนพงศ์ ทวีรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
1552 นาย ธนพนธ์ บุตดี หน่วยธุรการ(พยาธิ) แพทยศาสตร์
1553 นาง ธนพร ปลื้มกุศล งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
1554 ว่าท่ี ร.ต. ธนพร เสาวรัตน์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1555 นางสาว ธนพร วิชัย กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
1556 อ. ธนพร หงสุชน ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์ฯ
1557 นาย ธนพล น้อยตั้ง ศูนย์บริการวิชาการ วิศวกรรม
1558 นาง ธนภร เดชวัชรวงศ์ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
1559 นาง ธนภรณ์ พิษณานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1560 นาย ธนยศ ภุชงค์เจริญ สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
1561 นาง ธนวดี พรหมจาด ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ สบร
1562 ผศ.ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์ฯ
1563 นาย ธนวัฒน์ นิยมสินธ์ุ คณะนิติศาสตร์
1564 ศ.ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
1565 นาย ธนวัฒน์ ถนัดรบ สาํนักงานจัดการทรัพย์สิน
1566 นพ. ธนวัฒน์ ธาราพันธ์ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
1567 นาย ธนวิทย์ ช่วยบํารุง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1568 นาย ธนศักดิ์ บุญเสริม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
1569 นาย ธนศิลป์ หวลมานพ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
1570 นาง ธนสร ตันศฤงฆาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1571 นาย ธนสร จรเสมอ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
1572 นาย ธนะกุล วรรณประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1573 นาย ธนะชาติ กลิ่นกาหลง ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
1574 นาย ธนะพงษ์ โพธิปิติ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
1575 นาย ธนัชกฤช เหลืองลออ ฝ่ายพัฒนานิสิต สบน
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1576 นาย ธนัชพงศ์ พีรพิชญาวัชร์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
1577 นางสาว ธนัชพร บุญทองงาม สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
1578 นางสาว ธนัญญา ศรีแจ้ง สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายฯ สนม
1579 นาง ธนัธพร อภัยภักดี ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
1580 นางสาว ธนันท์ชนก ลิมปพัทธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1581 นาย ธนา วิเศษศักดิ์วิชัย หน่วยประชุมและประสานงาน บัณฑิตวิทยาลัย
1582 นาย ธนากร ศรีพัฒน์ศิริกุล ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
1583 นาย ธนากร น้อยคําสิน หน่วยสารบรรณ อักษรศาสตร์
1584 นาย ธนากร เนียมเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิศวกรรม
1585 นาย ธนากร ช่วยวงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1586 นาย ธนากร ปัญญาฤดีพร ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร
1587 นาย ธนาคม จงภักดี โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
1588 นาย ธนาพงศ์ วงษ์งามมงคล งานประสานงานโครงการวิจัย/หน่วยวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1589 นางสาว ธนาพร พลดงนอก ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ สบร
1590 นางสาว ธนาภรณ์ จุลสคุต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1591 นางสาว ธนาภรณ์ รัฐสมบูรณ์ สํานักงานเลขานุการ บัญชี
1592 ผศ.ดร. ธนาภัทร ปาลกะ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1593 นางสาว ธนาภา ศาสตร์เสริม ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
1594 ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1595 นางสาว ธนารีย์ เจนเจริญวิลาศ งานบริการวิชาการและวิจัย วิทย์การกีฬา
1596 นางสาว ธนาวดี พงษ์สวัสดิ์ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
1597 นาง ธนาวดี มหามิตร คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
1598 นางสาว ธนาวัลย์ เอื้องามขํา ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
1599 นางสาว ธนิดา มัชฌิมา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
1600 นาย ธนิต ธรรมณี คณะอักษรศาสตร์
1601 นาย ธนิต วัชรพุกก์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
1602 นาย ธนิต จินดาวณิค ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
1603 รศ.ดร. ธนิต ธงทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
1604 ผศ. ธนินี สหกิจรุ่งเรือง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1605 ผศ. ธนิส เหมินทร์ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
1606 นาย ธนู สายสนิท ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
1607 ผศ.ดร. ธเนศ ศรีศิริโรจนากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
1608 นาย ธม จริตพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
1609 นาง ธมลวรรณ ชอบธรรม ฝ่ายการเงิน สบง
1610 นาย ธรรมนูญ พันพึ่ง ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
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1611 นาย ธรรมพัฒน์ แสงทอง ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
1612 รศ.ดร. ธรรมรัตน์ อารีย์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1613 นาย ธรรมรัตน์ พลัมจีน สถาบันภาษา
1614 นาย ธรรมวิพุธ ทัพแสง แผนกการเงิน
1615 นาย ธราธร คัชวะรัง คณะเศรษฐศาสตร์
1616 นาย ธราธร เข็มทอง โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ สํานักบริหารวิจัย
1617 นาย ธราธิป สมวงศ์ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
1618 รศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
1619 นาย ธเรศ ตาปิง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
1620 นาย ธวัช สร้อยศรี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1621 นาย ธวัชชัย ปานเสถียรกุล ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
1622 ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1623 รศ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1624 นาย ธวัชชัย เตชัสอนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1625 นาย ธวัชชัย นวลสนอง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1626 นาย ธวัชชัย ตนัสุทัศน์ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
1627 นาย ธวัชร์ แดงวิสุทธ์ิ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
1628 นางสาว ธวัลยา กองพล คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
1629 รศ. ธัชชัย ศุภผลศิริ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
1630 นางสาว ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
1631 นางสาว ธัญญภรณ์ โพธารินทร์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
1632 นางสาว ธัญญลักษณ์ ธนาภัทรทิพย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
1633 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ฉายสุวรรณ์ สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1634 นาง ธัญญารัตน์ สิงหนาท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1635 นาง ธัญญารัตน์ ชุณหไชยพันธ์ุ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
1636 นางสาว ธัญญารัตน์ ถนอมทรัพย์ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1637 นางสาว ธัญณิชา ธนากันเชียง งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
1638 นาง ธัญทิพย์ ศรเศรษฐศักดิ์ สถาบันภาษา
1639 นาง ธัญธิตา วิสัยจร สํานักบริหารวิจัย สนม.
1640 นางสาว ธัญนภัทร์ นกสิรกุลทิพย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1641 นางสาว ธัญพิมล คิดอ่าน สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1642 นาง ธัญภา เอกธนาศรีกุล ฝ่ายการเงิน สบง
1643 นางสาว ธัญยธรณ์ จารุพิพัฒน์โชค คณะแพทยศาสตร์
1644 รศ.ดร. ธัญยธรณ์ ขันทปราบ คณะรัฐศาสตร์
1645 นางสาว ธัญยธรณ์ สิทธิประเสริฐผล สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
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1646 นางสาว ธัญยธรณ์ มันธุภา ศูนย์การศึกษาท่ัวไป
1647 นาง ธัญรัชต์ ศีลธรรมพิทักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
1648 นาง ธัญรัศม์ คงลี ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1649 นางสาว ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
1650 นางสาว ธัญวรรณ สัญญะพัฒน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
1651 รศ.ดร. ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
1652 นางสาว ธัญสินี บุญเชิด ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจยัวิทยาศาสตร์ฯ
1653 นางสาว ธันธนันท์ ดวงเพชรสิทธ์ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1654 นาง ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1655 นาง ธันยนันท์ พลูวังกาญจน์ สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
1656 นาง ธันยพร ดํารงเจริญกุล ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
1657 นางสาว ธันยพร เจริญย่ิง สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1658 นางสาว ธันยาภัทร์ พัฒน์สินศิริ งานชันสตูรโรคสัตว์กลาง สัตวแพทย์
1659 นาง ธันวรัชต์ ตั้งวีรัตน์กร บัณฑิตวิทยาลัย
1660 รศ.นพ. ธันวา ตันสถิตย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
1661 ผศ.ดร. ธาชาย เหลืองวรานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
1662 ศ.พญ. ธาดา สืบหลินวงศ์ คณะแพทยศาสตร์
1663 นางสาว ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1664 นาย ธานินทร์ สว่างศิลป์ สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
1665 นาย ธานินทร์ กระจ่างโสตร์ อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1666 อ.ดร. ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1667 นาย ธานี ชัยวัฒน์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
1668 อ.ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
1669 ผศ.ทญ. ธาราทิพย์ โลกประดิษฐ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
1670 นางสาว ธาราทิพย์ กันทะวงศ์ คลินิกบรกิารทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
1671 นางสาว ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1672 นางสาว ธารินี ศุภกิจโยธิน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1673 นางสาว ธารินี ทองสงฆ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1674 นางสาว ธารีวรรณ เทียมเมฆ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สบน
1675 รศ. ธาวดี ผ่องลักษณ์ ภาควิชาเภสัชเวท เภสัชศาสตร์
1676 นาย ธํารง เปรมปรีดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1677 นาย ธํารง ม่วงทิม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1678 รศ. ธิดา สาระยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์
1679 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดช่ืน แผนกหนังสือต่างประเทศ
1680 นางสาว ธิดารัตน์ ม่วงอ่อน หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
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1681 นางสาว ธิดารัตน์ ฤทธิมนต์ สภาคณาจารย์
1682 นางสาว ธิดารัตน์ นิลดวงดี โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
1683 นางสาว ธิดารัตน์ กันยะติ หน่วยทะเบียนและประเมินผล วิทยาศาสตร์
1684 นางสาว ธิดารัตน์ ดุษดีพันธ์ุ สํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
1685 รศ.ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1686 นางสาว ธิติดา ภักดีเสน่หา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
1687 นาง ธิตินันท์ เน่ืองอมัพร ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
1688 นาย ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
1689 นาง ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
1690 นางสาว ธิติมา ไตรพิพัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
1691 นางสาว ธิติยา ลาภบริสุทธิกุล ฝ่ายการพัสดุ สบง
1692 รศ. ธิติรัตน์ ปานม่วง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
1693 นาง ธิยารัตน์ เดาท์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาฯ
1694 นาย ธีทัต อัชฌารักษ์ ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
1695 อ.ดร. ธีทัต เจริญกาลัญญูตา ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
1696 นางสาว ธีร์ชญาน์ ตันติวรสกุลเวช ศูนย์และห้องปฏิบัติการ บัญชี
1697 อ.ดร. ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1698 นางสาว ธีรดา ฆ้องประเสริฐ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
1699 นางสาว ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
1700 อ.ดร. ธีรนุช โชคสวุณิช ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
1701 รศ.น.สพ. ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
1702 นาย ธีรพงษ์ ประทุมศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1703 นาย ธีรพงษ์ บัวบูชา ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
1704 นาย ธีรพงษ์ พงษ์พัฒนเจริญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1705 นาย ธีรพล รุ่งวชิรา ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
1706 นาย ธีรพันธ์ คําขันธ์ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์(หน่วย) เศรษฐศาสตร์
1707 นาย ธีรภัทร์ แพใหญ่ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
1708 อ.ดร. ธีรภัทร กุโลภาส ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
1709 ดร. ธีรวดี ถังคบุตร ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
1710 นาง ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1711 นาย ธีรวัฒน์ ธาราศานิต ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
1712 นาย ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
1713 นาย ธีรวัฒน์ ธีรพจนี ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
1714 นาย ธีรวุฒิ สูตะบุตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1715 นาย ธีรศักดิ์ ถาวรทนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์
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1716 นาย ธีระ เกรอต คณะวิศวกรรมศาสตร์
1717 นาย ธีระ ตาปิง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
1718 นาย ธีระ เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมือ
1719 นาย ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ สํานักงานวิทยทรัพยากร
1720 นาย ธีระธรรม ราชวงศ์ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
1721 นาย ธีระพงศ์ แสงแก้วอ่อน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
1722 นาย ธีระพงษ์ พุ่มมูล หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
1723 นาย ธีระพงษ์ ยุพากิ่ง สํานักงานเลขานุการ พยาบาล
1724 รศ.ดร. ธีระพร อุวรรณโณ คณะจิตวิทยา
1725 ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1726 นางสาว ธีราภรณ์ บุศนํ้าเพ็ชร ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
1727 นาย ธีรุตม์ สุขสกุลวัฒน์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร
1728 อ.ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
1729 นาย นคร ศิริวรรณ คณะแพทยศาสตร์
1730 นาย นคร ขันทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
1731 นาย นครินทร์ ลิมปโชติ คณะทันตแพทยศาสตร์
1732 นางสาว นงค์นุช บุญพิทักษ์ หน่วยทะเบียนและประเมินผล ศิลปกรรม
1733 นางสาว นงณภัสญ์ ทองวิจิตร งานพัสดุ แพทยศาสตร์
1734 อ.ดร. นงนภัส เจริญพานิช ฝ่ายวิชาการ วิทย์กีฬาฯ
1735 นางสาว นงนภาทิพย์ นาคํา สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
1736 นาง นงนารถ เดชณรงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1737 นาง นงนุช ธีรกรชัยธวัช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
1738 นางสาว นงนุช นกพัฒน์ ฝ่ายงานก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1739 นางสาว นงนุช กาญจนรุจี สํานักงานวิทยทรัพยากร
1740 รศ.ดร. นงนุช เหมืองสิน ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1741 นาง นงนุช แดงดี สหสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
1742 นางสาว นงนุช รื่นระวัฒน์ ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์ฯ
1743 นางสาว นงนุช จุกแก้ว ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ
1744 นาง นงเยาว์ ทองสีแดง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1745 นาง นงเยาว์ เพชรชาติ คณะแพทยศาสตร์
1746 นาง นงเยาว์ อัคนิบุตร คณะแพทยศาสตร์
1747 นางสาว นงเยาว์ เต้พันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
1748 นาง นงเยาว์ อยู่อ่อน โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1749 นาง นงเยาว์ คัชวะรัง หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
1750 นางสาว นงเยาว์ แก้วป่ินพงศ์ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
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1751 รศ. นงลักษณ์ ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1752 นางสาว นงลักษณ์ จันทนิสร์ คณะครุศาสตร์
1753 นาง นงลักษณ์ สุวรรณกิจ สํานักงานวิทยทรัพยากร
1754 นางสาว นงลักษณ์ ธรรมโกศล ฝ่ายประมวลผลข้อมูล สํานักทะเบียน
1755 นางสาว นงลักษณ์ บุญเทียม ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
1756 นางสาว นงลักษณ์ เกียรติวณิชพันธ์ุ ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
1757 ผศ.ร.อ. นที ทองดี คณะนิติศาสตร์
1758 นาย นที ขวัญรัตน์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1759 นาย นที เช่ียวสุวรรณ งานบริการการศึกษา พยาบาล
1760 นาย นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
1761 นาง นนทวรรณ พฤกษา หน่วยการเงินและบัญชี เภสัชศาสตร์
1762 นางสาว นนลนีย์ สายันห์กุลดิลก ฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์
1763 นาย นพดล รามสูต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1764 นาย นพดล แสงอร่าม สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1765 ผศ.นพ. นพดล อัศวเมธา ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1766 นาย นพดล วงษ์ปัญญา โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
1767 นาย นพดล พิฬารัตน์ หน่วยพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
1768 นาย นพดล กิตนะ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1769 นาย นพดล เสือโรจน์ หน่วยคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
1770 นาย นพดล สะอาดเอี่ยม ฝ่ายวิชาการ ทันตแพทยศาสตร์
1771 ว่าท่ี ร.ต. นพนันต์ หม่ันจินดา สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
1772 รศ. นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ คณะครุศาสตร์
1773 นาย นพพร มารอด ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1774 ว่าท่ี ร.ต. นพพร บุญชัยเดช ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
1775 นาย นพพร บันเทิงใจ สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1776 นาย นพพล แดงเฟื่อง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1777 นาย นพพล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
1778 รศ. นพภา คุณวาสี คณะวิทยาศาสตร์
1779 รศ.ดร. นพภาพร พานิช งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
1780 รศ. นพมาส แววหงส์ ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร์
1781 อ. นพรัตน์ ปาลศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1782 นาง นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1783 นางสาว นพรัตน์ หลิมสิริภาพ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
1784 นาย นพรุจ ปุญรัตนสุนทร ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สบน
1785 นาง นพวรรณ เฮงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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1786 นางสาว นพวรรณ คงเกษม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1787 นาวาเอกหญิง นพวรรณ วิรยศิริ หน่วยความผิดปกติบนใบหน้าฯ ทันตแพทย์
1788 นางสาว นพวรรณ เสือแก้ว สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1789 นางสาว นพวรรณ เทศลําใย ฝ่ายวิชาการ วิศวกรรม
1790 นาย นพสิทธ์ิ สิริจรูญชัย หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สบน
1791 อ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
1792 รศ. นภดล นพคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1793 นาย นภดล โสฬส สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1794 อ. นภนันทน์ มนต์คงธรรม กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
1795 ผศ. นภวรรณ ตันติเวชกุล ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
1796 นาย นภัส ขวัญเมือง ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
1797 นาง นภัส อิ้วอรุณ ทันตกรรมเพ่ือความสวยงามฯ ทันตแพทย์
1798 นางสาว นภัสวรรณ ทองประสาน สถาบันภาษา
1799 นาง นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
1800 รศ.ดร. นภา ศิวรังสรรค์ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
1801 รศ. นภาพร ชโยวรรณ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
1802 นาง นภาพร หีบท่าไม้ งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1803 นาง นภาพร น่ิมนวล สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร์
1804 นางสาว นภาภรณ์ พรหมเมือง หน่วยการเงินและบัญชี นิติศาสตร์
1805 นางสาว นภาภรณ์ ลิลา สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1806 นาง นภาลัย วรรณสันทัด แผนกพัสดุ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
1807 นาง นภาวรรณ วรชิราภรณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1808 นางสาว นรภัทร ประจันบาล แผนกธุรการ
1809 นาย นรอรรถ จันทร์กล่ํา สาขาวิชาดุริยางคศิลป์-ตะวันตก ศิลปกรรม
1810 ผศ.ดร. นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
1811 นาง นรากรณ์ ศรีขร หน่วยหอพักนิสิต สบน.
1812 นาย นราทร แก้วโชติช่วงกูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1813 นาย นราธิป จันทรสวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1814 นาย นราพงษ์ จรัสศรี ภาควิชานาฏยศิลป์ ศิลปกรรม
1815 ผศ.ดร. นราพร สมบูรณ์นะ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1816 นาย นราพันธ์ เมืองวงษ์ ฝ่ายบริหาร
1817 นางสาว นราวดี แสงจันทร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1818 ศ.กิตติคุณ ดร. นราศรี ไววนิชกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1819 นาง นริดา เข็มตรง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1820 นาย นรินทร์ ฟุ้งสุข งานบริหารและธุรการ สํานักทะเบียน
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1821 นาย นรินทร์ วรวุฒิ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1822 รศ.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
1823 นาย นรินทร กุลมาลา บัณฑิตวิทยาลัย
1824 นางสาว นรินทร์ภัทร์ ศิริวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1825 นางสาว นรินทร์ภัทร พินิจนิยม ศูนย์บริหารกลาง สนม.
1826 นางสาว นริศรา แพงวงศ์ ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สบว
1827 นางสาว นริศรา เขตต์กัน ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1828 ศ.พญ.ดร. นริสา ฟูตระกูล ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
1829 อ. นรุตม์ เจ้าสกุล ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
1830 นาย นรุธ ฤทธิมโนมัย สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1831 ว่าท่ี ร.ต. นเรศ สะดีวงศ์ หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
1832 นาย นเรศ เศรษฐบุตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1833 นาย นเรศร สุขเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
1834 รศ. นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาควิชาภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์
1835 รศ. นฤดี โภไคศวรรย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
1836 นาย นฤทธ์ิ สุกสุต หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
1837 นาง นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
1838 นางสาว นฤพัทธ์ ศรีถม หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
1839 นาง นฤมล พรนิเพท หน่วยการเงิน สถาบันภาษา
1840 นาง นฤมล พิมลแสงสุริยา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
1841 อ.ดร. นฤมล สุวรรณจันทร์ดี ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1842 ดร. นฤมล อรุโณทัย ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยสังคม
1843 นาง นลิน นิลอุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1844 ผศ.สพ.ญ.ดร. นลินี ตันติวนิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
1845 นางสาว นลินี บุญยะโรจน์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1846 อ.ดร. นลินี อิ่มบุญตา ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
1847 นาย นวน แก่นเพ็ชร์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ อักษรศาสตร์
1848 นาง นวน ตางจงราช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1849 นางสาว นวพร แจ้งเจริญ สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
1850 นาง นวพร สุรนาคะพันธ์ุ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1851 ศ.พญ. นวพรรณ จารุรักษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
1852 นางสาว นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
1853 นางสาว นวรัตน์ โพธ์ิคง ฝ่ายการเงิน สบง
1854 นางสาว นวรัตน์ ขุนอักษร สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1855 นางสาว นวล ไพบูลย์ศรีสถาพร อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
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1856 นางสาว นวล บุนนาค โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1857 นางสาว นวลจันทร์ บัตรวิเศษ หน่วยพัฒนาวิชาการบัณฑิตศึกษา สหเวชศาสตร์
1858 รศ. นวลฉวี หงษ์ประสงค์ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
1859 รศ.ดร. นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
1860 นาง นวลน้อย อธึกธนากร หน่วยข้อมูลบุคคลและสารสนเทศ สบม
1861 นาง นวลพรรณ โตอินทร์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1862 นางสาว นวลเพ็ญ คงเพชรศักดิ์ กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
1863 รศ.ภญ. นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
1864 นาย น้อย ดิษวงค์ สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน์ สกภ.
1865 นางสาว นัจภัค อนันต์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1866 นางสาว นัชชาพร กุลประเสริฐรัตน์ ศูนย์ฎวิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน สนม.
1867 นางสาว นัญจา ทองอําไพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
1868 นางสาว นัฏกร เสาวลักษณ์ หอประวัติ สบศ.
1869 นาย นัฐพนธ์ โพธ์ิประทีป ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาปัตย์
1870 อ. นัท กุลวานิช ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
1871 นางสาว นัทชา ปรีชาวัฒนสกุล สถาบันภาษาไทยสิรินธร
1872 นางสาว นัททยา เพ็ชรวัฒนา สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
1873 นาย นัทที นิภานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
1874 นางสาว นัทธมน รุ่งทิวาพรชัย ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
1875 นางสาว นัทธรักษ์ เหล่าพงษ์สุนพ สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย์
1876 นางสาว นัทธี ทองเจิม คณะทันตแพทยศาสตร์
1877 อ.น.สพ.ดร. นัทธี อ่ําอินทร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
1878 นางสาว นันทกานต์ ดะรีพัตร์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1879 นางสาว นันท์ชญาน์ นาคจู สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1880 นางสาว นันท์นภัส บุญทองงาม งานนโยบายและแผน วิทยาศาสตร์
1881 นางสาว นันท์นภัส งามสัจจะวงศ์ สาขาวิชาการแปล อักษรศาสตร์
1882 นาง นันท์นภัส เพชรประไพ สาขา ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก ศูนย์หนังสือแหง่จุฬาฯ
1883 นาง นันท์นภัสถ์ แก้วเสง่ียม งานบริการการวิจัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1884 รศ. นันทนา อังกินันทน์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1885 รศ.พญ. นันทนา ศิริทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์
1886 นาง นันทนา ลิมปิโกวิท ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
1887 รศ.ดร. นันทนา คชเสนี ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1888 นาง นันทนา จําปาดิบ ศูนย์ผลิตเอกสาร ทันตแพทย์
1889 นางสาว นันทนา ทองรอด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
1890 อ. นันทนา อนันต์โกศล ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
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1891 นางสาว นันท์นิชา ธาระเวช ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
1892 นางสาว นันทปิยะ เริงรณอาษา สํานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม
1893 นาง นันทพร ลือสิงหนาท สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1894 นางสาว นันทพร พรมพิลา งานบริการวิชาการและวิจัย แพทยศาสตร์
1895 นางสาว นันทภัค ภิญโญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1896 นาง นันทยา แก้วปลั่ง ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
1897 รศ.ดร. นันทยา ยานุเมศ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1898 ผศ.ดร. นันทรัตน์ เจรญิกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
1899 นาง นันทริกา คุ้มไพโรจน์ คณะนิเทศศาสตร์
1900 นาง นันทริกา ชันซ่ือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
1901 นางสาว นันทวรรณ ธีรสรเดช งานคลังและพัสดุ รัฐศาสตร์
1902 ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
1903 นาย นันทวัฒน์ สําราญรมย์ งานพัฒนาและบริการเครื่องมือฯ วิทยาศาสตร์
1904 นาง นันทวัน ปิดทอง กลุ่มภารกิจกํากับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
1905 นางสาว นันทา ศรีสง่ทรัพย์ สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
1906 ศ. นันทิกา ทวิชาชาติ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
1907 อ.ดร. นันทิกา คงเจริญพร กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
1908 นาง นันทิกานต์ แจวเจริญ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
1909 อ. นันทิญา วิชญเธียร กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา
1910 นาง นันทิยา พุ่มมูล หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
1911 นาง นันทิยา ทองเช้ือ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
1912 นาง นันทิยา ตงสาลี งานบริการการศึกษา พยาบาล
1913 นางสาว นันทิยา เอี่ยมประภาศ งานชันสูตรโรคสัตว์กลาง สัตวแพทย์
1914 นางสาว นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร
1915 ผศ.ดร. นัยนันทน์ อริยกานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
1916 นาง นัยนา แสงสว่าง สํานักงานวิทยทรัพยากร
1917 ผศ. นัยนา ชวนเกริกกุล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1918 รศ. นัยนา ชัยบุตร คณะวิทยาศาสตร์
1919 นาง นัยนา พรหมมลมาศ ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
1920 นางสาว นัสฌาภัทร์ ดอกไม้ ศูนย์วิจัยการย้ายถ่ินฯ สถาบันเอเชียศึกษา
1921 นางสาว นัสมน อัมพานนท์ งานบริหารและธุรการ จิตวิทยา
1922 นาย นัสรอล มุสอแยนา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
1923 นางสาว นาฏนัดดา รอดทองคํา สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
1924 นาง นาฏยา รัตนไชยพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
1925 นางสาว นาฏยา มหิงษ์ ศูนย์และห้องปฏิบัติการ บัญชี
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1926 นางสาว นาตยา ชูจินดา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
1927 นางสาว นาตยา เนียมชา คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
1928 อ. นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร์
1929 นางสาว นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
1930 นาง นาถลดา วัฒนกุลชาติ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
1931 อ.ดร. นาถวดี นันทาภินัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1932 นาย นาทพงศ์ หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝา่ยมัธยม ครุศาสตร์
1933 นาย นาม แก่นเพชร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
1934 นางสาว นามบวร หักเค บัณฑิตวิทยาลัย
1935 นาง นารัต เกษตรทัต ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
1936 นาง นารี คําสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์
1937 รศ.ทญ. นารี บุญภิรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
1938 นางสาว นารี อยู่สุข หน่วยคลังพัสดุ ทันตแพทย์
1939 นาง นารี เชิญขวัญมา แผนกหนังสือต่างประเทศ
1940 นางสาว นารีรัตน์ วิเศษกุล หน่วยปรสิตวิทยา สัตวแพทย์
1941 นางสาว นารีรัตน์ พุ่มจันทร์ สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
1942 นางสาว นารีรัตน์ แซ่เอี้ยว ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
1943 นาง นาวิน ปานแสงทินกร ภาควิชาชีวเคมี เภสัชศาสตร์
1944 นางสาว นาวินี หลําประเสริฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1945 นาย นาวี เขมระกุล พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
1946 นางสาว นํ้าค้าง ขอพันดุง ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
1947 นาง นํ้าทิพย์ ตั้งวรชัย ฝ่ายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน
1948 นาง นํ้าผึ้ง ปัทมะลางคุล ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
1949 อ.พญ. นํ้าผึ้ง นําการุณอรุณโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1950 นางสาว นํ้าฝน แก้วเพ็ชร ศูนย์ทันตสารสนเทศ ทันตแพทย์
1951 นางสาว นํ้าฝน แซ่ลิ้ม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1952 นางสาว นํ้าฝน การศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
1953 นางสาว นํ้าฝน สมพงษ์ ทันตกรรมเพ่ือความสวยงามฯ ทันตแพทย์
1954 นางสาว นํ้าฝน นาสวาสดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1955 นาย นําพล อินสิน ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1956 นพ. นิกร ดุสิตสิน คณะแพทยศาสตร์
1957 นาย นิกรณ์ เจริญรัมย์ หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
1958 รศ.ดร. นิคม ชัยศิริ ภาควิชาสรีรวิทยา สัตวแพทย์
1959 นาย นิคม ปล้องชู สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
1960 รศ. นิจศิริ เรืองรังษี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
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1961 นางสาว นิชาภา ปัญญามาก สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1962 นางสาว นิญาดา บุญหาญ แผนกการเงิน
1963 นางสาว นิดดา ขรุรัมย์ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
1964 นางสาว นิดา บูรณะพงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
1965 ร.ต.ต.หญิง นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ ฝ่ายวิชาการ ศิลปกรรม
1966 รศ.สพ.ญ. นิตย์ คําอุไร คณะสัตวแพทยศาสตร์
1967 นาง นิตยา พึ่งคง คณะวิทยาศาสตร์
1968 นางสาว นิตยา ธนบริบูรณ์พงศ์ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
1969 นาง นิตยา ครุฑปักษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1970 นาง นิตยา เหล็กแก้ว สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
1971 นางสาว นิตยา วงษ์สถิตย์ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สํานักทะเบียน
1972 นางสาว นิตยา สังขวดี ฝ่ายการเงิน สบง
1973 นางสาว นิตยา นาคป้ัน หน่วยการเงินและบัญชี สถาปัตย์
1974 นาง นิตยา จันทร์สร สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
1975 นางสาว นิตยา ช่วยวงค์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
1976 รศ.ดร. นิติ ภวัครพันธ์ุ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
1977 นาย นิติกร ขําแจ่ม สาขา ม.พะเยา จ.พะเยา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
1978 นางสาว นิติกาญจน์ ปิยะกีรติศักดิ์ งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย์
1979 นาง นิติพร ใบเตย ธรรมสถาน สบศ.
1980 ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
1981 นาย นิทัศน์ ปฏิปัณณะ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
1982 รศ. นิเทศ ตนิณะกุล คณะรัฐศาสตร์
1983 นางสาว นิธิกานต์ ศรีบาล งานบริการงานวิจัยและพัฒนา ทันตแพทย์
1984 นางสาว นิธิภาทร ศรีทับทิม หน่วยการเจ้าหน้าท่ี-พัฒนาฯ สหเวชศาสตร์
1985 สพ.ญ.ดร. นิธิรา อนัคกุล ศูนย์สัตว์ทดลอง สนม
1986 นางสาว นิธิวดี ศรีหงส์ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
1987 อ. นิพนธ์ อุดมสันติสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
1988 นาย นิพนธ์ สาโพนงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
1989 น.สพ. นิพนธ์ เลิศสิริลดากุล โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
1990 นาย นิพนธ์ รักประทานพร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
1991 นาย นิพล พรหมกูล สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
1992 นาย นิพัทธ์ สุภาภรณ์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
1993 นางสาว นิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
1994 นาย นิพันธ์ วิเชียรน้อย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปัตย์
1995 นาย นิพันธ์ จิตะสมบัติ ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
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1996 นางสาว นิพา แซ่อึ่ง ศูนย์เอกสารประเทศไทย วิทยทรัพยากร
1997 อ.ดร. นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1998 รศ.นพ. นิพิฐ พิรเวช ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
1999 อ.ดร. นิพิฐ วงศ์ปัญญา คณะเศรษฐศาสตร์
2000 อ.สพ.ญ.ดร. นิภัทรา สวนไพรินทร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
2001 นาง นิภา พลพุฒ คณะอักษรศาสตร์
2002 นาง นิภา ชมบัวทอง คณะพยาบาลศาสตร์
2003 นางสาว นิภา โสธนนท์ หน่วยบริการห้องสมุดฯ นิเทศศาสตร์
2004 นาง นิภา มีทอง หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
2005 นางสาว นิภาดล สุทธิจิตต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
2006 นางสาว นิภาพร อางควนิช ศูนย์การแปลและการล่ามฯ อักษรศาสตร์
2007 นางสาว นิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์ งานบริการการศึกษา นิเทศศาสตร์
2008 นางสาว นิภาพรรณ คําจริง ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
2009 ผศ. นิภาภรณ์ อนุสสรนิติสาร คณะครุศาสตร์
2010 ผศ. นิภาวรรณ ชูรัตนสิทธ์ิ สถาบันภาษา
2011 นางสาว นิภาศิริ วรปาณิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2012 นาย นิมิต วุฑฒกนก สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2013 นาย นิมิตร สุวรรณาศรัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
2014 นาย นิยม บุณณะจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
2015 นาย นิยม ป่างสี สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
2016 นาย นิยม ธํารงค์อนันต์สกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
2017 นาย นิยม ไชยเลิศ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
2018 นางสาว นิยมพร สว่างแจ้ง ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2019 ผศ.ดร. นิรดา จติรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
2020 รศ. นิรมล สวัสดิบุตร คณะครุศาสตร์
2021 นางสาว นิรมล สุวรรณศฤงคาร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
2022 นาง นิรอฮานี นิมะมิง ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
2023 นาง นิรักฆพรญ์ สุระเดช ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
2024 นางสาว นิรัชฎา สมปรีดา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
2025 นาง นิรัชดา จําเริญจิต งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร์
2026 นาย นิรัตน์ ปฐมปัทมะ ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
2027 ผศ. นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์
2028 นาย นิรันดร์ บุญขันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2029 นาย นิรุต คําเต็ม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
2030 นาย นิรุตต์ ช่วยหนู สถาบันความม่ันคงฯ รัฐศาสตร์
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2031 นาย นิเลาะ ปาเกแม สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
2032 นาย นิวัฒน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2033 นาย นิวัฒน์ พงษ์ทอง สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
2034 นาย นิวัตร์ ศิริพันธ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2035 นาย นิวัติ ถิรวัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
2036 นาย นิเวศ พรวรรณะศิริเวช ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
2037 นาย นิเวศน์ จรัสดํารง ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2038 นางสาว นิศรา เย่ียมแสงทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2039 นางสาว นิศรา กิจสุกราย ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
2040 ผศ.ดร. นิศาชล ตั้งเสง่ียมวิสัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2041 ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2042 นางสาว นิศารัตน์ ท้าวโสม ส่วนบริหารสัญญาและคดีพิเศษ
2043 นาง นิษา ทองโต ฝ่ายบริหาร นิติศาสตร์
2044 นางสาว นิสสานารถ เปรมลาภ แผนกบริการตําราและห้องสมุด
2045 นาง นิสา ศรีสว่าง สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2046 นาง นิสิตา นัทธีนนท์ ฝ่ายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน
2047 นาง นีรชา สารชวนะกิจ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
2048 นาย นุกูล หาดสมบัติ ฝ่ายระเบียนประวัติ สํานักทะเบียน
2049 นาง นุช สมบุญโต ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
2050 นาง นุชจรี วิศวินกุล ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2051 นาง นุชชิดา จริตรัมย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2052 ผศ. นุชน้อย สถิรอังกูร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2053 นาง นุชนาฏ จิตต์สอาด โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2054 นางสาว นุชนาฏ เพชรดี คณะแพทยศาสตร์
2055 นางสาว นุชนาถ แก้วประสิทธ์ิ หน่วยการเงิน แพทยศาสตร์
2056 นางสาว นุชรินทร์ ยงค์สาโรจน์ ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
2057 นางสาว นุ้ย แซ่โซว คณะแพทยศาสตร์
2058 นางสาว นุศรา อาลัยสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2059 นางสาว นุสดี เหมังกร สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2060 นางสาว นุสรา มะลาไวย์ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
2061 นางสาว เนตรชนก มงคลบุตร์ หน่วยการเจ้าหน้าท่ี รัฐศาสตร์
2062 นางสาว เนตรชนก ตูบสันเทียะ อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2063 นางสาว เนตรดาว หวังมาน งานบริการการศึกษา แพทยศาสตร์
2064 นาง เนตรนภา วงศ์สีสม สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
2065 อ.พญ. เนตรศิริ ดํารงพิศุทธิกุล ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
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2066 นาง เนาวรัตน์ รอดจากไร้ หน่วยสารบรรณ เภสัชศาสตร์
2067 รศ. เน่ืองน้อย บุณยเนตร ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร์
2068 นาง แน่งน้อย ภาคอินทรีย์ คณะแพทยศาสตร์
2069 ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2070 นางสาว บงกช หงสะพัก สํานักบริหารวิจัย สนม.
2071 นางสาว บงกช พุฒแก้ว สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
2072 นาย บดินทร์ กัญจนา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2073 อ.ภก.ดร. บดินทร์ ติวสุวรรณ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
2074 นาง บรรจง สุภีโพธ์ิ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
2075 นาย บรรจง อับดุลเลาะ คณะแพทยศาสตร์
2076 นาง บรรจง พวงทอง ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
2077 นาย บรรจง นินทนา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
2078 นาย บรรจบ น่ิมนวน โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
2079 ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
2080 นาย บรรเจิด ดีประเสริฐ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
2081 นาย บรรเจิด จั่นแก้ว ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
2082 นาง บรรทม อยู่สุข คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
2083 นพ. บรรเทอง รัชตะปีติ คณะแพทยศาสตร์
2084 นาย บรรเทา กลิ่นกาหลง ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
2085 นาย บรรพชา เหี้ยมเหิน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2086 นาย บรรพต สร้อยศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร
2087 รศ. บรรยง โตประเสริฐพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2088 นาย บริบูรณ์ วงศ์สารศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
2089 นาย บวร สงวนศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
2090 นาย บวร ศักดิ์ศิริ สถาบันภาษา
2091 ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ คณะนิติศาสตร์
2092 นาง บังอร นุตาคม คณะรัฐศาสตร์
2093 นางสาว บังอร สายสวาท งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
2094 นาง บังอร พยอมแย้ม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
2095 นางสาว บังอร จันทะภักดิ์ หน่วยจัดหาพัสดุ วิทยาศาสตร์
2096 นาง บังอร พงษ์ทอง ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร
2097 นางสาว บังอร สุขเกษม ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
2098 รศ.ดร. บัญชา ชลาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2099 นาย บัญชา จําปาหาญ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2100 นาย บัญชา ศิลา ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ พาณิชยศาสตร์ฯ
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2101 นาย บัญชา จารัญ สํานักงานเลขานุการ พยาบาล
2102 นาย บัญชา สีแสด ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2103 นาง บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2104 นาย บัณฑิต จุลาสัย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2105 นาย บัณฑิต มีสัตย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2106 ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2107 นาย บัณฑิต เทิดไตรรัตน์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2108 นาง บัณฑิตา รัฐวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2109 นางสาว บัณฑิตา พ่วงเงิน ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี
2110 นาย บัณฑูร นนทสูติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2111 นาย บัลลังก์ ทัพเสน หน่วยบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
2112 นางสาว บัวตอง สุวาจา หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
2113 นาง บัวทอง การศาสตร์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
2114 นาง บัวผัน บุตรละคร คณะแพทยศาสตร์
2115 นาง บัวพันธ์ โพธ์ิคํา ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สบศ.
2116 นาง บัวรื่น สุนาโท ฝา่ยการเงิน สบง
2117 นาง บัวลอย เพ็งย่ีสน หน่วยทะเบียนและประเมินผล ทันตแพทย์
2118 นาย บัวหา บุญจันทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2119 นาง บานเย็น จันทร์เขียว หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
2120 นางสาว บารมี จิตต์เน่ือง ฝ่ายเงินฝาก
2121 นาง บําเพ็ญฤดี ประสมแสง สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2122 นาย บํารุง ตันติเสวี คณะเภสัชศาสตร์
2123 นาย บํารุง กองทรัพย์โต สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
2124 นาย บํารุง ถนอมเช้ือ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สนม.
2125 นาย บือราเฮง ดีย่ิง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2126 นาย บุญจันทร์ สุวรรณา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2127 นาย บุญจันทร์ คําภา หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
2128 นาย บุญจันทร์ ไชยกุมาร งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
2129 นางสาว บุญจิตต์ แสงศิริ งานคลังและพัสดุ สํานักทะเบียน
2130 นาย บุญจู พรมมิน โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2131 รศ.ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร คณะพยาบาลศาสตร์
2132 นาย บุญชลอ พลอยงาม คณะวิทยาศาสตร์
2133 นาง บุญช่วย สุขเฉลิมศรี ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2134 นาย บุญชอบ มีนาภา คณะแพทยศาสตร์
2135 นาย บุญชัย ภิญโญอนันตพงษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
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2136 รศ.ดร. บุญชัย อุกฤษฏชน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
2137 รศ.ดร. บุญชัย เตชะอํานาจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2138 นาย บุญชู ช่ืนมัจฉา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2139 นาง บุญชู ไกรแสงศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร
2140 นาง บุญชู กมลสัลย์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2141 นาย บุญชู อรุณโน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2142 นาย บุญชู ศิริจินดากุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2143 ผศ.ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2144 รศ.ดร. บุญไชย สถิตม่ันในธรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
2145 นางสาว บุญญรินทร์ จรัสรัศมี ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
2146 นางสาว บุญญากร เสียงเสนาะ สถาบันภาษา
2147 นางสาว บุญณัฐชา เกิดโพชา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
2148 นาง บุญตา คําดี งานคลังและพัสดุ ทรัพยากรทางนํ้า
2149 นางสาว บุญตา แก้วทอง งานบริหารและธุรการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
2150 นางสาว บุญเตอืน ศรีบัวงาม แผนกขาย โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2151 นาง บุญทัน เนตรสมรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2152 นาง บุญทัน บุญศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2153 นาง บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2154 นาย บุญเทียม เรืองกระโทก สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
2155 นาง บุญแทน รักสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
2156 นาย บุญธรรม วงศ์วาศ สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
2157 นาย บุญธรรม ขําสุวรรณ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2158 ผศ.ดร. บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2159 นาย บุญนพ คัชวะรัง คณะวิทยาศาสตร์
2160 นาย บุญนพ คําแหง หน่วยเอกสารวิชาการ บัญชี
2161 นาย บุญน้อม โสภาสพ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2162 นาง บุญพา ธิมาบุตร สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
2163 นาง บุญพิสุทธ์ิ พรมน่ิม ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ สัตวแพทย์
2164 นาย บุญมา งามทวงษ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2165 นาย บุญมาก สระสม ศูนย์บริหารกลาง สนม.
2166 นาย บุญมี อย่างธารา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2167 นาย บุญมี สัญญสุจจารี ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
2168 นาง บุญมี มณี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
2169 รศ.ดร. บุญมี เณรยอด คณะครุศาสตร์
2170 นาย บุญมี พิรมจิตร์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
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2171 นาย บุญมี สีแก้ว ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2172 นางสาว บุญมี เล้าศิริ ฝ่ายการเงิน สบง
2173 นาง บุญมี สารถี ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
2174 นาง บุญยง วีรกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2175 นาย บุญยง คําภีระ คณะวิทยาศาสตร์
2176 ผศ.ดร. บุญยง ช่ืนสุวิมล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
2177 รศ.ดร. บุญยงค์ ตันติสิระ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
2178 นาย บุญยัง เกตุอุไร ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2179 นาย บุญยัง แสงง้ิว ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2180 นางสาว บุญยืน อ่อนอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์
2181 นาง บุญยืน สระทองพิมพ์ งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2182 นางสาว บุญยืน แสงคํา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2183 นางสาว บุญยืน มังคะลา ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
2184 นางสาว บุญรอด ปุญญานิมาคม โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2185 นาย บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
2186 นางสาว บุญรัตน์ เรืองเดช แผนกบัญชี การเงินและสารสนเทศ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2187 นาย บุญเริง ใสดี คณะแพทยศาสตร์
2188 ผศ.ดร. บุญเรือง เนียมหอม คณะครุศาสตร์
2189 นาง บุญเรือง ฐิรโฆไท หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
2190 นาง บุญเรือน ป่างสี งานระบบกายภาพ สํานักงานวิทยทรัพยากร
2191 นาง บุญเรือน กลมลี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2192 นาย บุญฤทธ์ิ ทองทรง ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
2193 อ.ดร. บุญฤทธ์ิ อินทิยศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
2194 อ. บุญฤทธ์ิ บุญมา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2195 นาย บุญฤทธ์ิ มัศยานันท์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
2196 นาง บุญลักษณ์ สิทธิพงศ์ คณะแพทยศาสตร์
2197 นาง บุญเลิศ พิมเสน หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
2198 นาย บุญเลิศ รอดบัว หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
2199 นาย บุญเลิศ เข่งแก้ว ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2200 นาย บุญเลิศ พรรค์สมบัติ หน่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ทันตแพทย์
2201 นาย บุญเลิศ ฉายเหมือนวงศ์ หน่วยโสตทัศนศึกษาฯ เภสัชศาสตร์
2202 นาย บุญเลิศ น้อยพริ้ง ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2203 ผศ.ดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
2204 นาง บุญศรี กวางวิจิตร ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
2205 นาย บุญศรี ร่มโพธ์ิดี ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
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2206 นาง บุญศรี เท่ียงบุญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
2207 นางสาว บุญศรี องค์พิพัฒนกุล ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
2208 นาย บุญส่ง ชมช่ืน หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
2209 นาย บุญส่ง ดัชนีย์ หน่วยอาคารสถานท่ี
2210 นาย บุญส่ง บุตรพันธ์ ศูนย์ชีววิทยาช่องปาก ทันตแพทย์
2211 นาง บุญสม คงมูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2212 นาง บุญสม สุดกระแสร์ คณะอักษรศาสตร์
2213 รศ.ดร. บุญสม เลิศหิรญัวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
2214 นาง บุญสืบ เริงทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์
2215 นาง บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2216 นาย บุญเสริม กิจศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2217 นาย บุญเสริม เปรมธาดา ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์
2218 นาย บุญเหลือ เงาถาวรชัย ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
2219 นาย บุญเอี่ยม สมสุข คณะทันตแพทยศาสตร์
2220 นาย บุญโฮม ภูครองนาค แผนกคลังสินค้า
2221 อ.ดร. บุณฑริกา บูลภักดิ์ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
2222 นาง บุณยาภรณ์ สระบัว ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
2223 นาง บุตรี ประดับการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
2224 ผศ. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ สาขาศึกษาวิจัยปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2225 นางสาว บุปผา ลัดดาวัลย์ ฝ่ายบริหาร สถาบันการขนส่ง
2226 นาย บุลากร พลอยกลุ่ม ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร์
2227 รศ. บุศบรรณ สุกกรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2228 นางสาว บุศราศิริ ธนะ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
2229 นาง บุศวรรณ บิดร ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
2230 นางสาว บุษกร เลิศวีระศิริกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2231 นาง บุษดี ประดับพลอย คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย์
2232 นาง บุษบา กล่ําเสือ บัณฑิตวิทยาลัย
2233 นางสาว บุษบา มาตระกูล คณะแพทยศาสตร์
2234 รศ.พญ. บุษบา วิวัฒน์เวคิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2235 นางสาว บุษบา ช่ืนจิตต์ ฝ่ายสารนิเทศ สํานักทะเบียน
2236 นาง บุษบา ศรีไทย งานห้องสมุด นิติศาสตร์
2237 นาง บุษบา เอี่ยมสะอาด ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
2238 นางสาว บุษบา วงศ์ลา ศูนย์วิสาหกิจ วิทยาศาสตร์
2239 นาง บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2240 นางสาว บุษยา ชิตท้วม สาขาวิชาดุริยางคศิลป์-ไทย ศิลปกรรม
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2241 นางสาว บุษยารัตน์ ปรางศรี หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
2242 นางสาว บุษรามาส ฐานะกาญจน์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2243 นางสาว บุหงา พลอยสกุล หน่วยบริการวัสดุการศึกษา สถาบันภาษา
2244 นางสาว บูรณา ศรีคัทนา ฝ่ายสํานักงาน สถาบันภาษาไทยสิรินธร
2245 นาย เบญจบ ไววนิชกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
2246 นาง เบญจพร ทองเท่ียงดี ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
2247 นาง เบญจพร อัคควัฒน์ ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม อปร. แพทยศาสตร์
2248 นางสาว เบญจพร คําจันทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2249 อ. เบญจพร สุวรรณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
2250 นาย เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
2251 นางสาว เบญจภรณ์ หร่ายเสียงเพราะ สํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมฯ วิศวกรรม
2252 นาง เบญจมาศ ศรีทองดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2253 นาง เบญจมาศ พันคง ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
2254 ผศ.สพ.ญ.ดร. เบญจมาศ ปัทมาลัย ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สัตวแพทย์
2255 นาง เบญจมาศ บุญผาติ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
2256 นาง เบญจมาศ คงคาวิทูร หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
2257 นางสาว เบญจมาศ ผลสวัสดิ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2258 นางสาว เบญจมาศ พ้ืนสะอาด งานบริการวิชาการและวิจัย นิเทศศาสตร์
2259 นาง เบญจวรรณ จริยารังษีโรจน์ งานบุคคลข้าราชการและลูกจ้าง สบม
2260 นาง เบญจวรรณ พลพืชน์ สถาบันภาษา
2261 นาง เบญจวรรณ ฤทธ์ิรักษ์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
2262 นางสาว เบญจวรรณ บรรณกุลโรจน์ ศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง
2263 นาง เบญจวรรณ สังข์พะบุโชติ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2264 นางสาว เบญจวรรณ เพ็ชรเย็น สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2265 นาง เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ ศ.มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ วิทยทรัพยากร
2266 อ. เบญญาภา วงศ์ประยูร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2267 นางสาว เบญญาภา แย้มผกา ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2268 นางสาว เบญญาภา ตังรักธรรมกุล ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2269 นางสาว ใบศรี ชูศรี สถาบันการขนส่ง
2270 นางสาว ใบหยก คล้ายสินธ์ุ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา
2271 นาย ปกภทร พงษ์พินิจภิญโญ ส่วนบริหารสัญญาและคดพีิเศษ
2272 นาย ปกรณ์ ประจําเมือง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
2273 ผศ.ดร. ปกรณ์ วรานุศุภากุล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2274 นาย ปกรณ์ ยุวพาณิชสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิศวกรรม
2275 นาย ปกรณ์ ศิริประกอบ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
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2276 นาย ปกรณ์ สิมณี งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
2277 นาย ปกิต วิเศษปัดสา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2278 ร.ต.ต.หญิง ปชาณัฎฐ์ ตันติโกสุม คณะพยาบาลศาสตร์
2279 นางสาว ปฏิญญา โอดเอ่ียม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
2280 นาย ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2281 นาย ปฏิภาณ ประวิชพราหมณ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
2282 นาย ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
2283 นาย ปฏิภาณ สาลี ฝ่ายปฏิบัตกิารอาคารสถานท่ี สบภ
2284 นาย ปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์ งานคลังและพัสดุ นิเทศศาสตร์
2285 นาย ปฐมพงษ์ พรมพิทักษ์ แผนกหนังสือไทย
2286 ผศ. ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
2287 นางสาว ปณิตตา เหลืองแตง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
2288 รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
2289 นาย ปณิธาน ช่วยงาน พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
2290 ผศ. ปณิธิ หุ่นแสวง ภาควิชาภาษาตะวันตก อกัษรศาสตร์
2291 นาย ปณิธิ เลิศวศินกุล ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สบน
2292 นางสาว ปณิธิดา บังเมฆ ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
2293 นาง ปทุม นิลจักร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2294 นางสาว ปทุมพร จบดี สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
2295 นาง ปนัดดา ธนสถิตย์ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
2296 นางสาว ปนัดดา ธรรมราช หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า ทันตแพทย์
2297 นางสาว ปนิดา ศิริกุลวิเชฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2298 นาย ปภณภัก ปิยะวัตทินภัทร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2299 นางสาว ปภังกร วงศ์นุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์
2300 นาง ปภัชญา เบญจพิชัยเดช หน่วยสารบรรณ วิทยาศาสตร์
2301 อ.ดร. ปภัสสรา ชัยวงศ์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์
2302 นางสาว ปรกช เขียวสด ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
2303 นาง ปรมาภรณ์ เขียนสาร์ สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
2304 นาย ปรมินท์ จารุวร ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
2305 นาย ประกวด สุขนาค ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
2306 นาย ประกอบ พระฉาย สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
2307 รศ. ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา
2308 นาย ประกาศ สามสีทอง ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2309 ศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ คณะแพทยศาสตร์
2310 นาง ประครองฤทธ์ิ แก้วจันดี คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
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2311 ศ.กิตติคุณ ประคอง ตันเสถียร คณะครุศาสตร์
2312 นาง ประคอง โปษะกฤษณะ คณะแพทยศาสตร์
2313 นาง ประคอง สินธุสําราญ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
2314 นาง ประคอง พลอยกลุ่ม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร์
2315 นางสาว ประคิณ จุ้ยคลัง ฝ่ายการบัญชี สบง
2316 นาย ประจวบ เดิมสันเทียะ งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
2317 นาย ประจวบ หมากเลย์ ศ.บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ วิทยทรัพยากร
2318 นาง ประจวบ จอกลอย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2319 นาย ประจวบ จันทรนิยม ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
2320 นาย ประจวบ บุพลับ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหง่จุฬาฯ
2321 น.พ. ประจักษ์ มูลลออ คณะแพทยศาสตร์
2322 นาย ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
2323 นาย ประจักษ์ บุญโสภา หน่วยห้องปฏิบัติการกลางฯ เภสัชศาสตร์
2324 นาย ประจิต จิรัปปภา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
2325 นาย ประจิน ทองประชุม ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
2326 ผศ. ประชา แสงสายัณห์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2327 นาง ประชิด พันธ์ุทอง บัณฑิตวิทยาลัย
2328 นาง ประชิต หอมเฉื่อย สํานักบริหารกิจการนิสิต
2329 นาย ประชุม บุญมีศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
2330 นาย ประณัฐ โพธิยะราช ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2331 นาย ประณาท เทียนศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2332 นางสาว ประดิษฐ์ สามสาลี สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
2333 นาย ประดิษฐ์ วรวิทยพิทยา ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
2334 นางสาว ประดิษฐา อินทรโฆสิต คณะวิทยาศาสตร์
2335 นาย ประเดิม จุลเชาว์ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
2336 นาย ประทวน พงษ์ทอง ศูนย์บริหารกลาง สนม.
2337 นางสาว ประทานพร หกประดิษฐ์ งานคลังและพัสดุ เศรษฐศาสตร์
2338 นาง ประทานพร อารีราชการัณย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
2339 นาย ประทิน วงษ์มณีวรรณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
2340 ร.อ.มล. ประทีป มาลากุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2341 นาย ประทีป เช้ือหยก ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
2342 นาย ประทีป นุ่มลืมคิด ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2343 นาง ประทีป โลหพรม สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
2344 นาย ประทีป สว่างดี งานโสตทัศนูปกรณ์ วิทยทรัพยากร
2345 นาย ประทีป มณฑาทิพย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
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2346 นาย ประทีป ช่วยเกิด ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
2347 นาย ประทีป เยาวกูล คณะสหเวชศาสตร์
2348 นาย ประทีป มหามิตร ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
2349 นาย ประทุม แสงสว่าง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2350 นาง ประทุม สังข์งาม สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2351 นางสาว ประทุม วิริยะจิตรัตน์ หน่วยห้องสมุด สถาบันภาษา
2352 นาง ประเทือง สงครามยศ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2353 นาย ประนต ประกล่ําศรี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
2354 นาง ประนอม โอทกานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์
2355 ผศ.ดร. ประนอม รอดคําดี คณะพยาบาลศาสตร์
2356 นาง ประนอม ทรงประดิษฐ์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
2357 นาย ประนอม สุขจิตร งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
2358 นาย ประนอม ด้วงเพียร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
2359 นางสาว ประนอม จิตรมงคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2360 นาย ประนอม ปะติตังเว ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2361 นาย ประนอม ดารุนิกร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2362 นาง ประนอมใจ สุวรรณไตร ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
2363 นาย ประนาท ธิชัย สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2364 ผศ.ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
2365 รศ.ดร. ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2366 ศ.นพ.ดร. ประพันธ์ ภานุภาค ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2367 นาย ประพันธ์ ธัมมปที คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2368 รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2369 นาย ประพันธ์ศักดิ์ จรุงกลิ่น สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2370 นาง ประพิม ศุภศันสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์
2371 นาง ประพีร์ เอกพจน์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
2372 นาย ประพุทธ ยุกติรัตน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2373 นาง ประไพ พัวพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
2374 นางสาว ประไพจิตร์ คําเพราะ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2375 รศ. ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร คณะจิตวิทยา
2376 รศ.ดร. ประไพพรรณ ฉันธิกุล ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2377 นาง ประไพพิศ มงคลรัตน์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สนม.
2378 นางสาว ประภัส วารินทร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
2379 นางสาว ประภัสฌา ไปแดน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2380 ผศ. ประภัสสร์ รุจิพร คณะครุศาสตร์
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2381 ศ. ประภา ลอยเพ็ชร คณะสัตวแพทยศาสตร์
2382 นางสาว ประภา ศิริปุณย์ คณะวิทยาศาสตร์
2383 นางสาว ประภา จวบฤกษ์เย็น งานคลังและพัสดุ นิติศาสตร์
2384 นาง ประภา อุดมศรี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
2385 นางสาว ประภาพรรณ ศรีศิริ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
2386 นางสาว ประภาพรรณ รัชตะปีติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2387 นางสาว ประภาพรรณ ปราการนนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
2388 นาง ประภาวดี ทามนตรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2389 ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2390 นาย ประภิส เสียงเสนาะ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2391 นาย ประมวล โพธ์ิไพร หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
2392 นาย ประมวล พะยอมหอม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2393 ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
2394 นาย ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
2395 นาย ประยงค์ มีศิริ คณะวิทยาศาสตร์
2396 นาย ประยงค์ ช่ืนชม คณะวิศวกรรมศาสตร์
2397 นาง ประยงค์ ศะศิงาม สายงานบริหารจัดการอาคาร สกภ.
2398 นาย ประยุทธ์ิ ทิพย์เวช หน่วยหอพักนิสติ สบน.
2399 นาย ประโยชน์ ตันติเจริญยศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2400 ว่าท่ี ร.ต. ประวัติ สายโน ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
2401 นาย ประวิตร เจนวรรธนะกุล ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร์
2402 นาย ประวิทย์ การโสรส หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
2403 นาย ประวิทย์ ไชยปัญญา ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2404 อ.สพ.ญ.ดร. ประวีณา กิติคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
2405 นาย ประวีร์ รัตนมณี งานบริการการวิจัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2406 นาย ประศาสน์ ลักษณะพุกก์ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
2407 รศ.นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
2408 นาย ประสงค์ ช่างไม้ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
2409 นาง ประสบศรี อึ้งถาวร คณะแพทยศาสตร์
2410 นาง ประสพพร พนมกรเจริญ คณะจิตวิทยา
2411 นาย ประสาท จูมพล หน่วยหอพักนิสิต สบน.
2412 ศ.นพ. ประสาน ต่างใจ คณะแพทยศาสตร์
2413 รศ.ดร. ประสาน ธรรมอุปกรณ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์
2414 อ.ทพ. ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
2415 นาย ประสาน สุขเกิด ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
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2416 นาย ประสาน พิมพ์ใหญ่ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
2417 นาง ประสานวงศ์ บูรณะพิมพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2418 นางสาว ประสาร หอมสนิท สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
2419 นาง ประสาร สีปานม่ัน งานบริหารและธุรการ ศ.เครื่องมือ
2420 นาง ประสิทธ์ิ อินทรสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์
2421 นพ. ประสิทธ์ิ ฟูตระกูล คณะแพทยศาสตร์
2422 นาย ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2423 นาย ประสิทธ์ิ สวาสดิ์ญาติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
2424 นาย ประสิทธ์ิ สมช่วง หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
2425 นาย ประสิทธ์ิ ปทุมรัตนไพศาล งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2426 นาย ประสิทธ์ิ รอดแรม ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2427 นาย ประสิทธ์ิ แจ้งดี หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
2428 นาย ประสิทธ์ิ เครื่องดี สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
2429 นาย ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2430 นาย ประสิทธ์ิ ศรีแก้ว สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2431 นาย ประสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม งานอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
2432 นาย ประสิทธ์ิ จิตรบุญ งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด สํานักพิมพ์
2433 นาย ประสิทธ์ิ ชาตยาภา ฝ่ายปฏิบัติการ
2434 นาย ประสิทธิ เกตุอุไร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2435 นาย ประสิทธิชัย เจือนาค คณะอักษรศาสตร์
2436 นาย ประเสริฐ ทรงกิตติคุณ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
2437 นาย ประเสริฐ ทองทัศน์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
2438 นาย ประเสริฐ แม้นประดิษฐ์ สายงานบริหารจัดการอาคาร สกภ.
2439 นาย ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
2440 นาย ประเสริฐ เรียนเวช สํานักงานวิทยทรัพยากร
2441 นาย ประเสริฐ รัมยากูร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
2442 นาย ประเสริฐ สําราญเวทย์ คณะแพทยศาสตร์
2443 รศ.นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
2444 ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
2445 นาย ประเสริฐ ช่วยศรีนวล ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
2446 นาย ประเสริฐ รุ่งเรือง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2447 อ.ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
2448 นาย ประเสริฐ ชลวชิราภรณ์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
2449 นาง ประเสริฐศรี ลิมกุล ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
2450 นาย ประหยัด อุ่มจารสา ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
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2451 นาย ปรัตถ์ ถิราติ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2452 นาย ปราการ ฉายอรุณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
2453 นางสาว ปรางค์ จันทร์รุจิพัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา
2454 นางสาว ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สํานักงานวิทยทรัพยากร
2455 นาย ปราจีน วีรกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
2456 นางสาว ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
2457 นาง ปราณี โพธ์ิมี ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
2458 นางสาว ปราณี ฬาพานิช ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
2459 ศ.ดร. ปราณี อ่านเปรื่อง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
2460 นางสาว ปราณี คําหม่ืนกุล หน่วยสนับสนุนการวิจัย ครุศาสตร์
2461 นาง ปราณี สุจริตจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2462 นางสาว ปราณี ทรายสูงเนิน ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
2463 นางสาว ปราณี นําชัยศรีค้า ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
2464 นางสาว ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ ฝ่ายวัสดุพอลเิมอร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
2465 นาง ปราณี เดชโชค งานบริหารและธุรการ สถาบันเอเชียศึกษา
2466 นาง ปราณี บัวเกตุ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
2467 นาง ปราณี โรจน์สิทธิศักดิ์ กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
2468 นาง ปราณี เขาค่าย สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
2469 ผศ.ดร. ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร์
2470 นาย ปราโมช รังสรรค์วิจิตร สาขาศึกษาวิจัยปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2471 นาย ปราโมทย์ เดชะอําไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
2472 นาย ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2473 นางสาว ปรารถนา เกษน้อย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2474 นางสาว ปรารถนา วัดงาม ศูนย์ผลิตพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
2475 ผศ.ทญ.ดร. ปรารมภ์ ซาลิมี ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
2476 รศ. ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
2477 ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
2478 พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2479 รศ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธ์ุ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
2480 นาย ปริญญา เฉลิมชัย ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
2481 อ.ดร. ปริญญา การดําริห์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2482 นางสาว ปริญดา มณีโรจน์ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
2483 อ.ดร. ปริณดา ลิมปานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
2484 อ.ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร์
2485 นาย ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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2486 รศ.ทญ. ปริม อวยชัย ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
2487 ผศ. ปริมวดี ประยูรศุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2488 นางสาว ปริยากร นาเจริญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2489 นางสาว ปริศนา สาคํา คณะครุศาสตร์
2490 นางสาว ปริษา จิรภาธนายง คณะสัตวแพทยศาสตร์
2491 นางสาว ปริสนา ระลาคี ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2492 นางสาว ปรีชญา สิทธิพันธ์ุ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2493 รศ. ปรีชา สุวรรณพินิจ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2494 รศ.ดร. ปรีชา คุวินทร์พันธ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
2495 รศ.ดร. ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
2496 นาย ปรีชา บูรณะกนิษฐ คณะแพทยศาสตร์
2497 นาย ปรีชา เตียวตรานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2498 นาย ปรีชา บุญอําไพ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2499 รศ. ปรีชา อัศวเดชานุกร ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
2500 นาย ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์ คณะเศรษฐศาสตร์
2501 นาย ปรีชา นวลขลิบ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2502 นาย ปรีชา ชัยลา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2503 ผศ.ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2504 นาย ปรีชา เนียมสําราญ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2505 นาย ปรีชา เสนสิทธ์ิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
2506 นาย ปรีชา สุริยะอาชา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2507 รศ.ดร. ปรีดา บุญ-หลง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2508 รศ.นพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2509 อ.ดร. ปรีเปรม พัฒนมหกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์
2510 นาง ปรียนันท์ ดิษสร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์
2511 ศ.กิตติคุณ ปรียา วอนขอพร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2512 อ. ปรียา หล่อวัฒนพงษา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
2513 รศ.พญ. ปรียาจิต เจริญวงค์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
2514 นางสาว ปรียานุช ยางสามัญ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
2515 อ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
2516 นางสาว ปวิตรา จันทร์สุกรี ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
2517 รศ. ปวีณา บุญบูรพงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
2518 นางสาว ปวีณา เชาวลิตวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
2519 นางสาว ปวีณา มะโนวัน งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
2520 นางสาว ปวีณา เจริญศิลปี ศูนย์การศึกษาท่ัวไป
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2521 นางสาว ปวีณา ทองดีแท้ ฝ่ายธุรการ
2522 นางสาว ปวีณา เอกพรรณ งานบริหารและธุรการ ศ.เครื่องมือ
2523 นาย ปองศักดิ์ พงษ์ประยูร ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
2524 ผศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
2525 นางสาว ปัญจพร ทองเหล็ก สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2526 นางสาว ปัญชลี เวียงย่ิง ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร
2527 นางสาว ปัญญวีร์ ชัยยะศิรสิุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2528 นาย ปัญญา อุทัยพัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2529 รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
2530 นาย ปัญญา โตชัยภูมิ หน่วยสารบรรณ แพทยศาสตร์
2531 นาย ปัญญา บุตรชีวรรณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2532 ว่าท่ี ร.ต. ปัญญา พุ่มมูล หน่วยเวชระเบียน ทันตแพทย์
2533 นาย ปัญญา ปานสุข สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2534 นาย ปัญญา แสงเรือง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2535 อ. ปัญญา อัครพุทธพงศ์ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
2536 นาย ปัญญาวุธ ทิพวันต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
2537 นาง ปัญภร หมอกกล่อม สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2538 นางสาว ปัณฑิตา ตันติวงศ์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
2539 นาย ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
2540 อ.ดร. ปัทพร สุคนธมาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์
2541 นาง ปัทมนัดดา ศุกลสถิตย์กุล ฝา่ยการพัสดุ สบง
2542 นาง ปัทมา พิมพิสัย ฝ่ายการพัสดุ สบง
2543 นาง ปัทมา วงพินิจ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
2544 นางสาว ปัทมา ชูช่ืน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2545 นางสาว ปัทมาภรณ์ บุตรยัง ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
2546 นางสาว ปาจรีย์ เย็นบุตร หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา แพทยศาสตร์
2547 อ.ดร. ปาจรีย์ ทาชาติ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
2548 ผศ. ปาจรีย์ นิพาสพงษ์ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา
2549 ม.ล. ปาณสาร หัสดินทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2550 นาย ปาณสาร ชาวันดี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2551 นาง ปาณิศา โฮล์ม สํานักงานการทะเบียน
2552 นางสาว ปาณิสรา ทับทิมศรี สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร์
2553 นาง ปาณิสรา ราชพิบูลย์ ฝ่ายบริการ ศูนย์สุขภาพ
2554 นางสาว ปาณิสรา ฤทธิ์ช่ืนชม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2555 นาย ปาติชาต์ สัมนา ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
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2556 ผศ. ปานใจ จุฬาพันธ์ุ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์-ตะวันตก ศิลปกรรม
2557 อ.พญ. ปานฉัตร ภัครัชพันธ์ุ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
2558 นาง ปานตา ใช้เทียมวงศ์ คณะครุศาสตร์
2559 นางสาว ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์
2560 ผศ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
2561 นางสาว ปานวาด แก้ววัชรกุล หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์
2562 นางสาว ปารณีย์ เชิดชูศิลป์ ศูนย์สตัว์ทดลอง สนม
2563 รศ.ดร. ปารเมศ ชุติมา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
2564 อ.ดร. ปารวี วาศน์อํานาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
2565 นางสาว ปาริฉัตร ปรีติยาธร สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2566 ผศ. ปาริชาต นาคะตะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
2567 รศ. ปาริชาต ภู่สว่าง ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
2568 นางสาว ปาริชาต รัตนสิมานนท์ สํานักงานเลขานุการ พยาบาล
2569 นางสาว ปาริชาต เทพหยด ฝ่ายเงินกู้
2570 นาง ปาริชาต ทองประสม สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2571 นางสาว ปาริชาติ ระงับภัย ฝ่ายบริหาร ศคภ
2572 นางสาว ปาริชาติ เขตสมุทร งานคลังและพัสดุ ประชากร
2573 นางสาว ปาริชาติ พรวรรณนะชัย สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2574 นางสาว ปาลนี อัมรานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
2575 นาง ปาลิดา จิรภาธงชัย ธรรมสถาน สบศ.
2576 อ.ทญ. ปาหนัน ศาสตรวาหา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
2577 อ.ดร. ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
2578 นาง ปิญาพร เจริญกิตติญานนท์ สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
2579 นาย ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์
2580 ผศ.ภก.ดร. ปิติ จันทร์วรโชติ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
2581 รศ. ปิตินันธ์ สุทธสาร คณะครุศาสตร์
2582 นาย ปิติพงศ์ ภาวิไล คณะวิทยาศาสตร์
2583 ผศ.ดร. ป่ิน-ฉวี เวชชานุเคราะห์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
2584 นางสาว ปิยกมล ศิริ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
2585 นางสาว ปิยฉัตร แขกระจ่าง หน่วยการเจ้าหน้าท่ี ทันตแพทย์
2586 อ. ปิยฉัตร ฆังฆะ โรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2587 นาย ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ หน่วยปรสิตวิทยา สัตวแพทย์
2588 นาง ปิยนาถ บุญบรรดาลชัย สํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียน
2589 นาย ปิยพร ณ นคร คณะสหเวชศาสตร์
2590 นางสาว ปิยมาศ สําเร็จกาญจนกิจ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
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2591 ม.ล. ปิยลดา ทวีปรังษีพร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2592 นาง ปิยลัมพร หะวานนท์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2593 รศ.ดร. ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
2594 นางสาว ปิยวรรณ กล่ินระรวย ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
2595 นาง ปิยวรรณ พ่ึงพร หน่วยการเงิน ครุศาสตร์
2596 นางสาว ปิยสิริ แกลโกศล โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
2597 ร.ต. ปิยะ โอทกานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
2598 อ.ดร. ปิยะ หาญวรวงศชั์ย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
2599 นาง ปิยะจิต ทาแดง ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
2600 นาง ปิยะฉัตร เพียรชอบธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
2601 ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2602 นาย ปิยะณัฐ ประสมศรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
2603 นางสาว ปิยะธิดา จันทร์ปัญญา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
2604 นาย ปิยะภัทร มานะสถิตพงศ์ ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
2605 นางสาว ปิยะวรรณ แซ่ปึง งานบริการงานวิจัยและพัฒนา ทันตแพทย์
2606 นางสาว ปิยะวรรณ เจริญเลิศกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
2607 อ. ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร์
2608 นาย ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2609 ศ.ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
2610 นาง ปิยา บุรณศิริ ภาควิชาชีวเคมี เภสัชศาสตร์
2611 รศ.ทญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
2612 อ.ดร. ปิยานี จิตร์เจริญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2613 นางสาว ปิยาภรณ์ บุญสร้าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2614 อ.ดร. ปิโยรส ทองเกิด ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2615 ผศ. ปิลันธ์น จันทิมาภา ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
2616 นาย ปุญญ์ ชัยรัตน์ ฝ่ายวิชาการ เภสัชศาสตร์
2617 อ.สพ.ญ. ปุญญมณี แหยมเกตุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
2618 นางสาว ปุญญานันท์ ใจศร สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
2619 นาง ปุญณพร พ่วงตระกูล ศูนย์บริหารกลาง สนม.
2620 นางสาว ปุณณภา แย้มคล้าย ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
2621 อ. ปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
2622 นางสาว ปุณยนุช ใบยา เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
2623 นางสาว ปุลิน จิระวัฒนผลิน ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
2624 นาง ปุลิวรรณ กอวงษ์ ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ ทันตแพทย์
2625 นางสาว เป็นหน่ึง ควรเสนาะ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
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2626 รศ. เปรมจิตต์ แทนสถิตย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
2627 นางสาว เปรมใจ วังศิริไพศาล ศูนย์วิจัยการย้ายถ่ินฯ สถาบันเอเชียศึกษา
2628 นาย เปรมชัย เสือดารา สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2629 นางสาว เปรมฤดี เตชะโสภาพรรณ สถาบันวิจัยสังคม
2630 นางสาว เปรมวดี พรมเสน ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
2631 นางสาว เปรมวดี ชีวอุดมทรัพย์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
2632 อ. เปรมสุดา สมบุญธรรม ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
2633 นางสาว เป่ียมปีติ ช่างสาร ฝ่ายการงบประมาณ สบย
2634 ศ.ดร. เป่ียมศักดิ์ เมนะเศวต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
2635 นาย เป่ียมศักดิ์ แสงทรัพย์ ฝ่ายงานก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2636 ผศ.ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2637 นาย โปรย ตามสอน สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน์ สกภ.
2638 นางสาว ไปรมา ชยุตสาหกิจ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
2639 รศ. ผกา สัตยธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2640 นาง ผกากรอง เชิดชู คณะครุศาสตร์
2641 นางสาว ผกามาศ ชิตสุข ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สบร
2642 นางสาว ผกาวัลย์ มุสิกพงศ์ ศูนย์ชีววิทยาช่องปาก ทันตแพทย์
2643 นาย ผจญ คําภิโร แผนกหนังสือไทย
2644 นาย ผดุงไชย พิทักษ์ไพโรจน์กุล ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
2645 นางสาว ผมพัทชรี สุภางย์ยุทธลิขิต สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
2646 นาย ผวน ยาประยงค์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2647 ทญ. ผ่องผุด หาญนรเศรษฐ์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
2648 ผศ. ผ่องพรรณ ลวนานนท์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์
2649 รศ. ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธ์ิ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
2650 รศ. ผ่องศรี จั่นห้าว ภาควิชาภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์
2651 นาง ผ่องศรี วงศ์ชินศรี สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2652 นางสาว ผ่องศรี ศรีไพศาลเลิศ สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
2653 นางสาว ผ่องศรี จุลเชาว์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2654 นาง ผ่องใส ขําสําอางค์ ฝ่ายกิจการนิสิต บัญชี
2655 นาง ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2656 นาย ผา เมฆพยนต์ หน่วยอาคารสถานท่ี สัตวแพทย์
2657 นางสาว ผาติรัตน์ จุลทอง งานบริการการศึกษา นิเทศศาสตร์
2658 รศ. ผ่าน บาลโพธ์ิ สถาบันภาษา
2659 นาง ผาสุก หะสาเมาะ คณะทันตแพทยศาสตร์
2660 นาง ผาสุข จูวงส์ หน่วยทะเบียนและประเมินผล นิติศาสตร์



ท่ี คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกผู้โชคดีรับเงินรางวัลหลังการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 

รางวัล ละ 400 บาท จํานวน 6,000 รางวัล

2661 นาง ผุสดี โพธาราม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
2662 นาง ผุสดี ฮีเมนซ์ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ สัตวแพทย์
2663 นาง ผุสดี มาคุ้ม งานชันสูตรโรคสัตว์กลาง สัตวแพทย์
2664 รศ.น.สพ.ดร. เผด็จ ธรรมรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
2665 นาย เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะเภสัชศาสตร์
2666 รศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
2667 นาย เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2668 ผศ. พงศกร ย้ิมสวัสดิ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2669 นาย พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
2670 นาย พงศ์ศักดิ์ พันธ์ุสิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2671 รศ.ดร. พงศา พรชัยวิเศษกุล คณะเศรษฐศาสตร์
2672 นาย พงษ์ ทรงพงษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2673 นาย พงษ์ดิศ แสงทรัพย์ ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2674 นาย พงษ์เทพ ฮวดศรี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
2675 รศ.ดร. พงษ์ธร จรัญญากรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
2676 นาย พงษ์ธร ฮวดศรี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2677 นาย พงษ์พัฒน์ เพชรไกร สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2678 นาง พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ คณะอักษรศาสตร์
2679 ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
2680 นาย พงษ์ศักดิ์ ทิพย์อํามาตย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2681 นาย พงษ์ศักดิ์ ทองงาม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2682 อ.ดร. พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
2683 นาย พงษ์สิธร แสงน้อย สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
2684 รศ.ภก.ดร. พจน์ กุลวานิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
2685 นาย พจน์ เจริญพร หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
2686 นาย พจน์ ปัญญวุฒิ สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม
2687 นาย พจน สืบสาย สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
2688 นาง พจนา อยู่จุ้ย ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2689 นางสาว พจนีย์ บุญสวัสดิ์ หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
2690 นางสาว พจนีย์ ปิยะโอสถสรรค์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
2691 นางสาว พชรมน บุตตะโยธี ฝ่ายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน
2692 นาย พนม เกิดอยู่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2693 นาย พนม จันทร์แย้ม งานอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
2694 ผศ.ทญ. พนมพร วานิชชานนท์ ภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว ทันตแพทย์
2695 นางสาว พนมพร เรียมทอง โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
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2696 นาย พนมพร เสือโรจน์ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
2697 นาย พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2698 นาย พนอม ละมาตร์ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
2699 นางสาว พนัดดา ทองมาก สํานักงานโรงพยาบาล ทันตแพทย์
2700 นาง พนัสพร สุขขาแก้ว โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2701 นาย พนาไพร ย้ิมสะอาด ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
2702 นางสาว พนิชญา การะเวก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์-ตะวันตก ศิลปกรรม
2703 นาง พนิดา ทองวิจิตร คณะรัฐศาสตร์
2704 ผศ. พนิดา ดามาพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
2705 นาง พนิดา ดีเลิศ ฝ่ายการบัญชี สบง
2706 นาง พนิดา ขานดา โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
2707 นาง พนิดา ไพศิริยืนยง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
2708 นางสาว พนิดา ธัญญศรีสังข์ หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
2709 นาย พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปัตย์
2710 นางสาว พนิตตา โตเจริญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2711 นางสาว พนิตา แลโสภา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2712 รศ. พยงค์ ตันศิริ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2713 นาง พยอม คําสอน สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
2714 นาง พยอม อ่อนสด ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
2715 นาง พเยาว์ ยินดีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2716 ผศ. พเยาว์ ตัณมณี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2717 นาง พเยาว์ สนทนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2718 นาย พร วิรุฬห์รักษ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2719 รศ. พรกมล มานะกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
2720 อ.ทพ. พรกวี เจรญิลาภ ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
2721 นาง พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ด คณะเศรษฐศาสตร์
2722 นางสาว พรชนิตว์ แสงเนียม สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2723 นาย พรชลิต อัศวชีพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
2724 ผศ.ดร. พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล คณะวิทยาศาสตร์
2725 นาย พรชัย พระฉาย คณะวิทยาศาสตร์
2726 รศ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
2727 นาย พรชัย อัมพวัน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2728 นาย พรชัย ช่างม่วง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
2729 นาย พรชัย กิ่งวัฒนกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2730 นาง พรทิพย์ นิมมานนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์
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2731 นาง พรทิพย์ ภูติโยธิน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2732 รศ.ทญ. พรทิพย์ ชิวชรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
2733 ดร. พรทิพย์ อันทิวโรทัย ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
2734 ผศ.ดร. พรทิพย์ แข็งขัน ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
2735 นาง พรทิพย์ วตะกูลสิน ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
2736 นาง พรทิพย์ เฟื่องฟู หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
2737 รศ. พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน คณะแพทยศาสตร์
2738 นางสาว พรทิพย์ สอนจะบก อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2739 นางสาว พรทิพย์ เอื้ออภัยกุล สํานักงานวิทยทรัพยากร
2740 นาง พรทิพย์ วรรณสกุล งานบริหารและธุรการ สํานักทะเบียน
2741 นางสาว พรทิพย์ เจริญสุข สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2742 นางสาว พรทิพย์ งามเกตุวิรุฬห์ สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม
2743 นางสาว พรทิพย์ เท่ียงไธสง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
2744 อ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
2745 นางสาว พรทิพย์ ทันการ ฝ่ายเงินฝาก
2746 นาง พรทิวา บุญรอด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
2747 อ. พรเทพ อังศุวัชรากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
2748 นาย พรเทพ พึ่งรัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2749 นางสาว พรเทพินทร์ จําปาพันธ์ุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2750 นางสาว พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์-ไทย ศิลปกรรม
2751 นาย พรประเสริฐ โตรื่น สํานักงานจัดการอาคาร สนม.
2752 รศ.ดร. พรพจน์ เป่ียมสมบรูณ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
2753 นางสาว พรพรรณ แย้มกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์
2754 นางสาว พรพรรณ อัศวาณิชย์ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
2755 นาง พรพรรณ ผิวแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
2756 นางสาว พรพรรณ เมืองประสิทธ์ิ หน่วยบัญชี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
2757 นาง พรพรรณ กลัดสอาด ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2758 ผศ. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
2759 นาง พรพรรณ เมนัช ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
2760 นางสาว พรพรรณ วิมุกตะลพ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2761 นางสาว พรพรรณ บุญประคอง หน่วยทะเบียนและประเมินผล ทันตแพทย์
2762 นางสาว พรพรรณ อ่ินแก้ว สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2763 นาง พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2764 นาย พรพิชญ์ กอวัฒนสกุล หลักสูตรบัณฑิตสรีรวิทยา ทันตแพทย์
2765 นาง พรพิมล มีใย คณะสัตวแพทยศาสตร์
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2766 นางสาว พรพิมล ใจหาญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2767 นาง พรพิมล มานิตพิศาลกุล ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม พาณิชยศาสตร์ฯ
2768 นางสาว พรพิมล ชูบุญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
2769 นางสาว พรพิมล กระแสร์ลม กลุ่มบริหารท่ัวไป สํานักงานระบบ
2770 นางสาว พรพิมล แซ่โล้ว ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
2771 พญ. พรพิมล เรียนถาวร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2772 นางสาว พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์ คณะอักษรศาสตร์
2773 นางสาว พรภัสสร ทันตเสถียรวงศ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2774 นางสาว พรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์ หน่วยพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ วิศวกรรม
2775 สพ.ญ. พรยมล เลิศวรกิจ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
2776 นาง พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2777 นางสาว พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
2778 นาง พรรณทิพย์ กสิวัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2779 รศ.พญ. พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2780 รศ.ภญ.ดร. พรรณทิพา ศักดิ์ทอง ภาควิชาเภสชักรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
2781 นาง พรรณธิภา หีบจันตรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
2782 นาง พรรณนิภา วัยเจริญ สํานักบริหารวิชาการ สนม
2783 นางสาว พรรณพร ภูวนวัฒก์ งานนโยบายและแผน เภสัชศาสตร์
2784 นาง พรรณพิมล นาคนาวา ภาควิชาวารสารสนเทศ นิเทศศาสตร์
2785 รศ.พญ. พรรณพิศ สุวรรณกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2786 นางสาว พรรณวดี เอี่ยมณรงค์ ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี
2787 นางสาว พรรณิภา จันต๊ะวงค์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
2788 นาง พรรณี สุทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
2789 นางสาว พรรณี มนัสไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2790 นาง พรรณี หมีทอง สถาบันภาษา
2791 นาง พรรณี ชาตบุษป์ สายงานประเมินผลและเผยแพร่ สวก.
2792 นาง พรรณี เอี่ยมณรงค์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2793 อ.ดร. พรรณี แสงแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรม
2794 นางสาว พรรณี สะเดิม ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.
2795 นางสาว พรรษมน อัชฌารักษ์ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
2796 นาย พรรษา จิตต์จรุงธรรม ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
2797 รศ. พรรัตน์ ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร์
2798 นาย พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
2799 นางสาว พรวิลัย แสงมณี หน่วยการเงิน ครุศาสตร์
2800 นาย พรศักดิ์ เย็นอ่อน ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
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2801 นาง พรศิริ หมายเจริญ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ สํานักทะเบียน
2802 ศ.ดร. พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง ภาควิชานฤมิตศิลป์ ศิลปกรรม
2803 รศ. พรสม ศิริสัมพันธ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
2804 ศ.ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
2805 อ.ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
2806 นาย พรสิทธ์ิ ฤทธ์ิสําเร็จ หน่วยทะเบียนและประเมินผล วิทยาศาสตร์
2807 ดร. พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
2808 นางสาว พรหทัย รอดถาวร แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2809 นางสาว พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
2810 นาย พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2811 นางสาว พรัชรา คุณวงษา สํานักบริหารยุทธศาสตร์ วิศวกรรม
2812 นางสาว พรินดา ณ นคร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2813 นาย พล สาเกทอง ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
2814 นาง พล เก่งกล้า ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2815 นาย พลกฤษณ์ แสงวณิช ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2816 นาย พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
2817 นาย พลไกร จันทนะสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
2818 ศ.นพ.ดร. พลภัทร โรจน์นครินทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2819 นาย พลรัตน์ แม้นศรีพัฒนกุล สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2820 นางสาว พลอย โกสินทร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศสอ.
2821 นางสาว พลอยชนก บุญช่วย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
2822 นางสาว พลอยนภัส จิโรชพิภัทร์กลุ แผนกออกแบบ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2823 อ.ดร. พลัง บํารุงสกุลสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
2824 นาย พลากร คุ้มฉายา ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2825 รศ.ดร. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
2826 นางสาว พวงทิพย์ ชูหนู งานนโยบายและแผน วิศวกรรม
2827 นาง พวงพยอม ทองม่วง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
2828 นางสาว พวงเพชร์ คุณารักษ์ งานบริการการศึกษา แพทยศาสตร์
2829 นางสาว พวงเพชร บุณยธรรมา งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
2830 นาง พวงเพ็ชร์ เดชะไกศยะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
2831 รศ.พ.ต.ต.หญิง พวงเพ็ญ ชุณหปราณ คณะพยาบาลศาสตร์
2832 รศ. พวงสร้อย วรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2833 นาย พสิษฐ์วสุ ม่วงประเสริฐ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
2834 นาย พสุ เดชะรินทร์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
2835 ผศ.ดร. พสุ แก้วปลั่ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
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2836 ศ. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
2837 นาย พอจํา อรัณยกานนท์ กลุ่มวิจัยและวิชาการ ทรัพยากรทางนํ้า
2838 นาง พอใจ เรืองศรี ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
2839 รศ.ดร. พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
2840 นาง พะเยาว์ ถุงเงินโต คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
2841 รศ.ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2842 นาง พักตร์พิไล คุปตะวาทิน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
2843 ผศ.ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2844 รศ.ดร. พัชนี ตั้งยืนยง สาขาวิชาภาษาจีน อักษรศาสตร์
2845 นาย พัชร์ นิยมศิลป ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร์
2846 นางสาว พัชร ไชยะโชค ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
2847 นางสาว พัชรกร แก้วศิริ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาฯ
2848 นาง พัชรพร ธรรมนิภา ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
2849 อ.ดร. พัชรสุทธ์ิ สุจริตตานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
2850 นาย พัชรา กาญจนารัณย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2851 ผศ. พัชรา ลิมปนะเวช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2852 นางสาว พัชรา พิพัฒนโกวิท ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
2853 นางสาว พัชราภรณ์ พันธราธร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2854 นางสาว พัชราภรณ์ ภักดี ฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง สภม
2855 นาง พัชราภรณ์ กองเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2856 นางสาว พัชราภรณ์ ใจตั้ง ฝ่ายนิติการ
2857 นางสาว พัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์ สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
2858 ผศ. พัชริน สงวนผลไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2859 นาง พัชรินทร์ อร่ามรัตนพันธ์ุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
2860 นางสาว พัชรินทร์ เกื้อเกตุ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
2861 นางสาว พัชรินทร์ ทะนิจ งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
2862 นางสาว พัชรินทร์ ธรรมสุวรรณ์ งานนโยบายและแผน วิศวกรรม
2863 อ. พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ ภาควิชานาฏยศิลป์ ศิลปกรรม
2864 นางสาว พัชรินทร์ พินทะปะกัง โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
2865 นาง พัชรี ปานกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
2866 ผศ. พัชรี ชินธรรมมิตร สถาบันภาษา
2867 รศ. พัชรี วรจรัสรังสี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2868 นาง พัชรี ฉิมถาวร ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
2869 นางสาว พัชรี บุญรอด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
2870 นางสาว พัชรี ศรีสุดดี หน่วยการเงิน สหเวชศาสตร์
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2871 นางสาว พัชรี ก๋งอุบล งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
2872 นางสาว พัชรี บุญป้อง ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี
2873 นางสาว พัชสิรี ชมภูคํา ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
2874 นางสาว พัฒน์ชลี ยังมณี ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
2875 อ. พัฒน์นรี มูลปา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2876 นางสาว พัฒนา ดวงกันทา ศูนย์การศึกษาท่ัวไป
2877 ผศ.ดร. พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจุฬาฯ
2878 ผศ.ดร. พัฒนาวดี ชูโต ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
2879 รศ.ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
2880 นาง พัดชา อุทิศวรรณกุล ภาควิชานฤมิตศิลป์ ศิลปกรรม
2881 นางสาว พัทธ์ธีรา กาฬภักดี ส่วนบริหารศูนย์การค้าสยามสแคว์
2882 นางสาว พัธณี จิระพูนสิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2883 อ. พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
2884 นาย พันธกร พนาพิทักษ์กุล หน่วยสรีรวิทยา สัตวแพทย์
2885 ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
2886 นาง พันธิพา จันทวัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
2887 นางสาว พันวา นาคจรูญ งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันการขนส่ง
2888 นาย พัว ดีประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
2889 นางสาว พาณี บุญทวี คณะอักษรศาสตร์
2890 นาย พานิช เสือสกุล คณะเศรษฐศาสตร์
2891 นาย พานิช นาประดิษฐ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมือ
2892 นาย พานิช มังคะเล ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2893 รศ.ภญ.ดร. พาลาภ สิงหเสนี ภาควิชาเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์
2894 ผศ.ดร. พาสวดี ประทีปะเสน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
2895 นางสาว พิจิตรา เสริมสุขไมตรี ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
2896 นางสาว พิชชาพร สมมุติรัมย์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร
2897 ผศ.ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
2898 รศ.ดร. พิชญดา เกตุเมฆ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
2899 นางสาว พิชญ์สิณี พุ่มศรีนวล ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
2900 นางสาว พิชญา ปัญญาแก้ว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2901 น.พ. พิชัย บุณยะรัตเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2902 นาย พิชัย ทวีเช้ือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
2903 ผศ. พิชัย ลีละพัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
2904 นาย พิชัย ชูบัว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
2905 นาย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
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2906 รศ.ดร. พิเชฐ ชาวหา ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
2907 นาย พิเชษฐ์ สุรชัยกุลวัฒนา ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สบน
2908 นาย พิเชษฐ์ ล่ามกิจจา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2909 นาย พิเชษฐ ผัดผล ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
2910 นาง พิณ สุดวงษ์ หน่วยความผิดปกติบนใบหน้าฯ ทันตแพทย์
2911 รศ.ภญ.ดร. พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
2912 นางสาว พิณธร ปรัชญานุสรณ์ หน่วยบัณฑิตศึกษาฯ แพทยศาสตร์
2913 นางสาว พิตรวัลย์ โกวิทวที โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
2914 นพ. พิทยา จันทรกมล ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2915 นาง พิทยา ตั้งอนุรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
2916 นาย พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์
2917 นาย พิทัก บุญเกิดมา ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
2918 นาย พิทักษ์ มหาพุก แผนกค้าส่ง
2919 นาย พิทักษ์ คล้ายทอง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
2920 นาย พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
2921 นาย พินิจ จันพวง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
2922 นาย พินิจ สุขสุเกตุ ฝ่ายบริการสินค้า
2923 นาย พิบูลย์ เกิดโภคทรัพย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
2924 นาย พิพัฒน์ การเท่ียง ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2925 นาย พิพัฒน์ ศรีเท่ียง สํานักงานวิทยทรัพยากร
2926 ว่าท่ี ร้อยตรี พิพัฒน์ เพ็งคุ้ม หน่วยสังคมสงเคราะห์ ทันตแพทย์
2927 นาย พิพัฒน์ พรมมาลัย หน่วยซ่อมบํารุง เภสัชศาสตร์
2928 อ.ดร. พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
2929 นาย พิภพ แสงแก้ว ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
2930 นางสาว พิมพ์ คงมา สํานักงานวิทยทรัพยากร
2931 อ.ดร. พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์ ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์ฯ
2932 นาง พิมพ์ใจ พูลมี งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
2933 นางสาว พิมพ์ใจ นาชะ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
2934 นาง พิมพ์ชนก นิลชัยโกวิทย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2935 นางสาว พิมพ์ชนก บัวขาว หน่วยหลักสูตรฯ บัณฑิตศึกษา ครุศาสตร์
2936 อ.ทญ. พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
2937 นางสาว พิมพ์ชนก เพียรชอบธรรม ฝ่ายวิชาการ วิศวกรรม
2938 นางสาว พิมพ์ประภา ฤกษ์เย็น ฝ่ายวิชาการ ทันตแพทยศาสตร์
2939 นางสาว พิมพ์พญา แก้ววันเพ็ญ สถานีวิทยุแห่งจฬุาฯ
2940 นาง พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
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2941 อ. พิมพ์พร ไชยพร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
2942 อ. พิมพ์พินันท์ สมทรง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
2943 นางสาว พิมพ์พิมาศ สายสนิธ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2944 นางสาว พิมพ์พิศา กําเนิดจิรมณี ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สบศ.
2945 นาง พิมพรรณ ศยามานนท์ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา
2946 ผศ. พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์ สถาบันภาษา
2947 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
2948 นาง พิมล ยวนจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2949 นาย พิมล บุญจิตต์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2950 นางสาว พิมล ไวย์วุฒิ หน่วยสารบรรณ แพทยศาสตร์
2951 ศ.พญ. พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
2952 นาง พิมสิริ เดชอรัญ สํานักบริหารกิจการนิสิต
2953 นาย พิราม โพอุทัย งานพัฒนาและบริการเครื่องมือฯ วิทยาศาสตร์
2954 นาง พิริย์ญา ดวงดี คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
2955 อ.ดร. พิริยะดิศ มานิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
2956 นาง พิลัยลักษณ์ วงษ์ทาสี ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
2957 ศ.กิตติคุณ พญ. พิศมัย อร่ามศรี คณะแพทยศาสตร์
2958 ผศ. พิศมัย เด่นดวงบริพันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
2959 นางสาว พิศมัย มงคล สถาบันภาษา
2960 นางสาว พิศมัย อุ่นวิเศษ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
2961 นาง พิศวง จุลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
2962 ผศ. พิษณุ สถิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2963 ผศ.ดร. พิษณุ คนองชัยยศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2964 นางสาว พิสชา พิทยพัฒน์ ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
2965 นาย พิสิฏฐ์ ศุขเกษม หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
2966 ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
2967 อ.ดร. พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
2968 นาย พีรณัฐ บุญสุขโข ฝ่ายการพัสดุ สบง
2969 นาง พีรดา มงคลกุล ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
2970 นาย พีรพงศ์ รอดโพธ์ิทอง สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2971 ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
2972 นาย พีรพงษ์ มงคลสิน อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
2973 ผศ.ดร. พีรพัฒน์ ศิริสมบูรณ์ลาภ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2974 นาง พีรภรณ์ โพธ์ิประสิทธ์ิ ฝ่ายบริหาร โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
2975 นาย พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
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2976 รศ. พีระ จิรโสภณ คณะนิเทศศาสตร์
2977 นาย พีระ จิตต์งามขํา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
2978 นาย พีระพันธ์ ครุธเวโช คณะเภสัชศาสตร์
2979 นาย พีระวัฒน์ ทิพยเดชไชยกร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
2980 ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
2981 นาย พีราวิชญ์ พราหมณ์โชติ งานบริการการศึกษา สหเวชศาสตร์
2982 นาย พุฒ ศรีโสภาภรณ์ สถาบันภาษา
2983 รศ.ดร. พุทธกาล รชัธร คณะเศรษฐศาสตร์
2984 อ.ดร. พุทธรักษา วรานุศุภากุล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
2985 นางสาว พุทธิกาญจน์ นักบุญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
2986 รศ.ดร. พูลลาภ ชีพสุนทร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
2987 นาย พูลศักดิ์ เพียรสุสม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
2988 ผศ. พูลสุข รัตโนทยานนท์ สถาบันภาษา
2989 นางสาว เพชรดา เถกิงสุข ฝ่ายบริหาร วิทยาศาสตร์
2990 รศ.ดร. เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
2991 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีโยแกว้ ฝ่ายการเงิน สบง
2992 นางสาว เพชรรัตน์ จันทรทิณ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
2993 นางสาว เพชรรัตน์ แสงดอกไม้ ฝ่ายการงบประมาณ สบย
2994 นาง เพชรรัตน์ วงศ์ณัฐภัทร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
2995 นางสาว เพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล ศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง
2996 นาง เพ็ชร์รัตน์ ดีประเสริฐ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
2997 นาง เพชรา ภูริวัฒน์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
2998 นาง เพชรา อินทรัตน์ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจฯ บัญชี
2999 ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช คณะทันตแพทยศาสตร์
3000 นาง เพ็ญแข อัครบวร ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
3001 นาง เพ็ญจันทร์ เบ้านุวงศ์ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
3002 นางสาว เพ็ญจันทร์ หลายช้ัน งานบริหารและธุรการ วิทย์การกีฬา
3003 ผศ. เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
3004 นาง เพ็ญท้อ วรรณภักดี งานคลังและพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
3005 นางสาว เพ็ญนภา วงศ์สวัสดิ์ สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
3006 รศ. เพ็ญพรรณ ยังคง ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3007 นาง เพ็ญพักตร์ อุทิศ คณะพยาบาลศาสตร์
3008 รศ.ดร. เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ คณะจิตวิทยา
3009 ศ.ภญ.ดร. เพ็ญศรี ทองนพเน้ือ ภาควิชาเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
3010 นางสาว เพ็ญศรี เพ็ชรดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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3011 นาง เพ็ญศรี มานิตกุล ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
3012 นางสาว เพ็ญศรี ใจบาน หน่วยส่งเสริมบริหารการวิจัย เศรษฐศาสตร์
3013 นางสาว เพ็ญศรี นาคลอยแก้ว สํานักงานเลขานุการ จิตวิทยา
3014 นางสาว เพ็ญศรี โกทะโน ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
3015 นาง เพทาย เรืองกลาง คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3016 นาง เพลิน ศรีส่วน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
3017 นางสาว เพลินตา เกษร หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
3018 พญ. เพลินศรี จารุวร คณะแพทยศาสตร์
3019 นาย เพิ่ม อ่อนประทุม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3020 อ.ดร. เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
3021 รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
3022 นางสาว เพ่ิมทิพย์ บัวเพ็ชร์ หน่วยวิชาอารยธรรมไทย อักษรศาสตร์
3023 รศ.น.อ.นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธ์ุ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
3024 นาง เพิ่มศรี ลักษณะพุกก์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3025 นาง เพียงจันทร์ นาชะ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3026 รศ. เพียงใจ ศุขโรจน์ คณะครุศาสตร์
3027 นาง เพียงใจ ทองอร่าม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3028 นาง เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3029 นาง เพียงพร กมลาศวิน สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
3030 นางสาว เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา ศูนย์บรรณสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์
3031 นาง เพี้ยน มีนาภา คณะแพทยศาสตร์
3032 นาย เพียรถม อ่อนทอง ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3033 ผศ. แพร กีระสุนทรพงษ์ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
3034 ผศ.ดร. แพร จิตติพลังศรี ศูนย์การแปลและการล่ามฯ อักษรศาสตร์
3035 นางสาว แพรพรรณ อรุณรัตน์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3036 นางสาว แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3037 นาง แพรวพรรณ แสงจันทร์ฉาย สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3038 นางสาว แพรวพันธ์ ปราณี ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
3039 นาย โพธ์ิชัย แก้วถาวร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3040 นาย โพธิวัฒน มิตรจิตต์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สหเวชศาสตร์
3041 นาย โพย ไกรวรรณ์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
3042 รศ.นพ. ไพจิตร สุทธิวรรณ คณะแพทยศาสตร์
3043 ผศ.ทพ. ไพจิตร หัมพานนท์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
3044 ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณะครุศาสตร์
3045 นาย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ ภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาฯ นิติศาสตร์
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3046 นาย ไพฑูรย์ แป้นโพธ์ิ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3047 นาย ไพทูล คําขูลู ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3048 นาย ไพบูรณ์ ปุชัยเคน หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
3049 นาย ไพบูลย์ ไชยนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3050 นาย ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3051 นาย ไพบูลย์ ครุสาตะ คณะครุศาสตร์
3052 อ. ไพบูลย์ เอมอ่อง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3053 นาย ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
3054 นาย ไพบูลย์ ศรีวิไลเจริญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3055 นาง ไพพร คุณาวุฒิ คณะครุศาสตร์
3056 นาง ไพพรรณ ศยามานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย
3057 นาย ไพรวัลย์ เสมาเพชร ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3058 นางสาว ไพรศรี งามม้าว คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3059 ศ.พิเศษ ทพ. ไพรัช ธีรวรางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์
3060 นาย ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
3061 นาย ไพรัช สายะบุตร ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
3062 รศ.ดร. ไพเราะ ป่ินพานิชการ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3063 น.พ. ไพโรจน์ ศิริวงษ์ คณะแพทยศาสตร์
3064 นาย ไพโรจน์ อนันตะเศรษฐกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
3065 นาย ไพโรจน์ แก้วมนูญ แผนกสถานท่ี/อุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์สุขภาพ
3066 รศ.นพ. ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
3067 นาย ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
3068 นาย ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
3069 นาย ไพโรจน์ บางหนู ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3070 นาย ไพโรจน์ รักษาศรี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
3071 นาย ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3072 นาง ไพลิน ศรีสุขโข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3073 นาง ไพลิน กล่ําเอม งานห้องสมุด สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
3074 นางสาว ไพลิน ไพรวัน คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
3075 นาย ไพศาล กาญจนกีรณา คณะแพทยศาสตร์
3076 นาย ไพศาล เล็กอุทัย คณะเศรษฐศาสตร์
3077 นาย ไพศาล ย่ิงยวด ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
3078 ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
3079 ศ.ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธ์ุ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3080 นาย ไพศาล ตู้ประกาย ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
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3081 นาย ไพศาล ชาวนาฟาง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3082 นาย ไพศาล พิพัฒน์ทิพย์สุมล สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3083 นาง ฟ้าแจ่ม คงสมศักดิ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3084 นาง ฟีม อุษณาสุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3085 นางสาว เฟ่ืองฟ้า สว่างศิลป์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3086 นางสาว เฟ่ืองฟ้า มณีวงศ์ อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3087 นาย ภคทัชช พัศภัคชญช์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3088 ผศ. ภคนันท์ ใจงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3089 นพ. ภคภูมิ สุกไสว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
3090 นางสาว ภคมน เครือผือ ฝ่ายบริการ ศูนย์สุขภาพ
3091 อ. ภควรรณ ปักษี ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3092 นาง ภคอร บ้านศาลเจ้า ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
3093 รศ.ทญ.ดร. ภฑิตา ภูริเดช หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
3094 นางสาว ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
3095 นางสาว ภทรพร ภูมิมา ฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง สภม
3096 นาย ภพทร บุญเจริญ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
3097 นางสาว ภรณ์ทิพา หงษ์กุลทรัพย์ ศูนย์กฎหมายและนิติการ สนม.
3098 รศ. ภรณี เจริญภักตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3099 พญ. ภรณี เหล่าอิทธิ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
3100 อ.พญ. ภรณี กนกโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
3101 นาย ภรต สิงหฤกษ์ สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา
3102 นาง ภรภัทร ทรัพย์แจ่ม หน่วยสารบรรณ สถาปัตย์
3103 นางสาว ภริตพร พุ่มพวง หน่วยการเจ้าหน้าท่ี เศรษฐศาสตร์
3104 นาง ภวรรณพ เหมพันธ์ุพิรุฬห์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3105 นางสาว ภวรัญชน์ ไชยวุฒิ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
3106 นาย ภวัต พึ่งคง คณะอักษรศาสตร์
3107 อ. ภศิชา ไชยแก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
3108 นาย ภักดี สุดถนอม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สนม.
3109 นาย ภักดี หลงสวนจิก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3110 นาย ภัคพงศ์ แสงสร้อย งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา
3111 อ. ภัคพงศ์ บุณยเกียรติ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
3112 นางสาว ภัคพรรณ พานิช สํานักงานวิทยทรัพยากร
3113 นางสาว ภัคมณฑ์ณิชชา โพธ์ิพันธ์ุ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
3114 นางสาว ภัคสินี กมลรัตนกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
3115 นาง ภัณฑิรา ม่วงจันทึก หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
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3116 นาย ภัทรกฤช ธีวสุตระกูล งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
3117 นางสาว ภัทรญา สระบัว ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
3118 นาง ภัทร์ฐิตา ชิดดี ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
3119 นาย ภัทรนพธนัฐ รัตนเพียร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
3120 นางสาว ภัทรนฤน จินต๊ะนา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
3121 นาย ภัทรพณ ติดตารัมย์ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
3122 นางสาว ภัทรพร สิงห์ชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝา่ยประถม ครุศาสตร์
3123 ศ.ดร. ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
3124 นาง ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
3125 นางสาว ภัทรมน อึ่งบําเหน็จ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3126 อ.น.สพ.ดร. ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
3127 อ.ดร. ภัทรวรรณ ประสานพานิช สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3128 นาย ภัทรวรรธน์ ธัญญาหารรุ่งโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3129 นาง ภัทรศยา หงษ์ทอง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
3130 นาย ภัทระ คมขํา สํานักงานเลขานุการ ศิลปกรรม
3131 นาง ภัทรานิษฐ์ ฉัตรทองเจริญ หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
3132 อ. ภัทริน ตั้งวรากร ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
3133 นางสาว ภัทริน วงศ์บางโพ ฝ่ายวิชาการ เศรษฐศาสตร์
3134 นาง ภัทรี จาดจีน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
3135 นาง ภัทศุตะนันท์ อ่ําเกตุ ฝ่ายระเบียนประวัติ สํานักทะเบียน
3136 นางสาว ภัศนี กมลภพ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
3137 ศ.ดร. ภัสสร ลิมานนท์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
3138 นาง ภัสสราภรณ์ ศิริธนสานสมบัติ สํานักบริหารกิจการนิสิต
3139 นาย ภาค บึกขุนทด หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
3140 รศ.นพ. ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ุ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
3141 นาย ภาคภูมิ เต็งอํานวย ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
3142 อ.ดร. ภาณุทัต สัชฌะไชย คณะเศรษฐศาสตร์
3143 นางสาว ภาณุวรรณ สัจจะวัชรสิทธ์ิ ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
3144 นาย ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3145 นาย ภาณุวัฒน์ ผดุงรส ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3146 อ.ดร. ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3147 นางสาว ภาดา โตจุฬา ฝ่ายบริหาร สัตวแพทย์
3148 นาย ภานุวัฒน์ วงษ์มาก หน่วยอาคารสถานท่ี สัตวแพทย์
3149 นาง ภารดี โหตรภวานนท์ คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
3150 นาง ภารดี ศรีลัด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
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3151 นางสาว ภารตรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3152 นาง ภาวดี พรหมสุวรรณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
3153 นาง ภาวนา เช้ือศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
3154 นางสาว ภาวรรณ หมอกยา ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
3155 ดร. ภาวศุทธ์ิ พิริยะพงษ์รัตน์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
3156 ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
3157 นาย ภาวิช ทองโรจน์ คณะเภสชัศาสตร์
3158 นางสาว ภาวิณี สาระรัตน์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
3159 นางสาว ภาวิณี มะโนวรรณ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
3160 นางสาว ภาวิณี อร่ามศรี ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
3161 ผศ. ภาสกร พฤกษะวัน ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
3162 นาย ภาสกร พันธ์ุเพิ่มพูล โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
3163 รศ. ภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3164 นางสาว ภาสุรี ลอืสกุล สาขาวิชาภาษาสเปน อักษรศาสตร์
3165 นาง ภิญโญ ตาโนวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3166 นางสาว ภิตินันท์ สมบุญ หส.เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์
3167 นาย ภิเนต สุขใจ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3168 นาง ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณพัทลุง คณะแพทยศาสตร์
3169 ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
3170 นาย ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3171 นาง ภุมรินทร์ สุทธา ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สบว
3172 นางสาว ภุมรินทร์ คําเดชศักดิ์ กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
3173 นาย ภุมเรศ เนียมสําราญ ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
3174 นาย ภูมิ เหลืองจามีกร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
3175 นาย ภูมิดล สุธรรมจา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
3176 นาย ภูมิศักดิ์ ชูเลิศ สํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
3177 นาย ภูวดล รูปเล็ก สหสาขาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
3178 นาย ภูวไนย ทรรทรานนท์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
3179 นาย ภูวสิษฏ์ ชาวอบทม ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3180 นาย ภูวิศร์ ขันตี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
3181 นางสาว ภูษณิศา ภัทรโชติเศวต ศูนย์เทคโนโลยีอนุภาคไทย วิศวกรรม
3182 นาย ภูสิทปกรณ์ จูสวย ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3183 นางสาว ภูสิยา พลอยเลี้ยง สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
3184 นาย มงคล เชยโชติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3185 นาย มงคล โชคลาภ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
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3186 นางสาว มณฑณา จันทนะผะลิน ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ
3187 นาง มณฑนา ท้วมประถม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3188 นางสาว มณฑา อรุณรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
3189 รศ. มณฑา พิมพ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
3190 นาง มณฑา ชัยปัญญา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
3191 นางสาว มณฑา สมบัติพิบูลย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3192 นางสาว มณฑิรา แซ่กี่ คณะเภสัชศาสตร์
3193 อ. มณฑิรา ดํารงมณี กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
3194 นาย มณเฑียรธัญ สมดี ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3195 ผศ. มณทิรา ล่ําซํา คณะครุศาสตร์
3196 นาย มณเทียร คําภารักษ์ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
3197 นาง มณี สุราฤทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์
3198 นาง มณี อ่วมอิ่มพืช ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
3199 นาง มณี เช้ือสุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3200 นาง มณี เง้ือมผา หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
3201 นางสาว มณี แย้มเหมือน ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
3202 นาง มณีจันทร์ กลิ่นสุนทร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
3203 นาง มณีรัตน์ กิมสวัสดิ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
3204 รศ.ดร. มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ คณะครุศาสตร์
3205 นางสาว มณีรัตน์ จรุงเดชากุล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
3206 นาง มณีรัตน์ ใจคง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
3207 ดร. มณีรัตน์ ธารพิชญ์ประเสริฐ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
3208 นางสาว มณีรัตน์ บุญอ้อย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3209 นางสาว มณีรัตน์ ชยานุภัทรก์ุล ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
3210 นางสาว มณีรัตน์ จวิเสน หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์
3211 นาง มณีวรรณ กมลพัฒนะ ภาควิชาสรีรวิทยา สัตวแพทย์
3212 นางสาว มทิรา สุวรรณ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
3213 อ. มธุริน ลีละเศรษฐกุล ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
3214 นาย มนคน ตรีศิริโรจน์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
3215 นางสาว มนชวันพัฒน์ เผือกทิม ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
3216 นาย มนต์ชัย ตระกูลหวังวีระ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
3217 นาง มนต์ธิดา กังวลทรัพย์ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
3218 นาง มนต์ภัสสร คงทอง ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
3219 นาย มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3220 นาย มนตรี แจ่มกฐิน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
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3221 นาย มนตรี ชวลิต กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
3222 นาย มนตรี พุกเจริญ หน่วยศิลปกรรม สถาบันภาษา
3223 ผศ.ดร. มนตรี วงศ์ศรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
3224 นาย มนตรี กล่อมสุริวงค์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
3225 นาย มนตรี ชูวงษ์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
3226 นาย มนตรี สวัสดี ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3227 ดร. มนทกานติ์ เช่ือมชิต ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3228 นางสาว มนปริยา หาจําปา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3229 นาย มนพล เอกโยคยะ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
3230 นางสาว มนฤดี เข็มทํา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
3231 นาง มนฤทัย ศิริพูล หอประวัติ สบศ.
3232 นาง มนวิพร สาระมนต์ หน่วยสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
3233 นาง มนสา บัณฑิตกิตติสกุล งานคลังและพัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา
3234 นางสาว มนสิการ เจริญพิรานันท์ ศูนย์บริหารกลาง สนม.
3235 นาง มนสิชา สุชีวินกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3236 นาย มนัส เจียรกูล ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
3237 นาย มนัส ทองม่วง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
3238 นาย มนัส สมคะเน หน่วยหอพักนิสิต สบน.
3239 นางสาว มนัสยา ชูสุวรรณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สนม.
3240 ผศ.ดร. มนัสวาสน์ โกวิทยา ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
3241 นางสาว มนัสวี ประทุมทิพย์ หน่วยพัสดุ ครุศาสตร์
3242 นาง มนิส เขียวน้อย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3243 นาง มนุวดี หังสพฤกษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
3244 นาง มนูญ บวรสิน คณะแพทยศาสตร์
3245 รศ.ภญ.ดร. มยุรี ตันติสิระ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
3246 นางสาว มยุรี ด้วงบ้านยาง โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3247 นางสาว มยุรี รอดพึ่ง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3248 นางสาว มยุเรศ ประสมทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
3249 นางสาว มลฑา พิทักษ์ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล สบม
3250 นาย มลเทียร จัดสนาม ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
3251 นาง มลธธร ภัทรวุฒิภิญโญ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
3252 นางสาว มลฤดี สืบเช้ือ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
3253 นาง มะยม ฤทธ์ิมหันต์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3254 นาง มะลิ นพวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3255 นาง มะลิ จันทร์อํารุง หน่วยคลังทันตอุปกรณ์นิสิต ทันตแพทย์
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3256 นาง มะลิ วงษ์พิทักษ์ หน่วยทะเบียนและประเมินผล ทันตแพทย์
3257 นางสาว มะลิ วิโรจน์แสงทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
3258 ศ.ดร. มะลิ หุ่นสม ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
3259 นางสาว มะลิวัลย์ สุวรรณสิงห์ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3260 นาย มะอูเส็น แวสะมะแอ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3261 ผศ.ดร. มัญชุมาส เพราะสุนทร ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
3262 นาง มัณทนา โอภาประกาสิต ภาควิชาวัสดุศาสตร ์วิทยาศาสตร์
3263 นางสาว มัณทิรา ลาภเย็น สหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
3264 อ.ดร. มัทธนี พลังเทพินทร์ สถาบันภาษา
3265 นาง มัทนา ประทีปะเสน ภาควิชาสรีรวิทยา เภสัชศาสตร์
3266 นาง มัทนา ทองใหญ่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3267 อ. มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
3268 รศ. มัทยา จิตติรัตน์ ภาควิชากฎหมายอาญาอาชญาวิทยา นิติศาสตร์
3269 นางสาว มันต้อง แซ่พ่าน หน่วยการเงิน ครุศาสตร์
3270 รศ. มันทนี ยมจินดา ศูนย์การศึกษาท่ัวไป
3271 นาง มัลลิกา บุนนาค ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
3272 นางสาว มัลลิกา อยู่เจริญ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3273 นางสาว มัลลิสา ทองเงิน แผนกประชาสัมพันธ์
3274 นาย มานพ เล้าศิริ สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
3275 ผศ.ดร. มานพ เรี่ยวเดชะ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
3276 นาย มานพ แย้มอุทัย ภาควิชาวารสารสนเทศ นิเทศศาสตร์
3277 นาย มานพ บุญม่วง สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน์ สกภ.
3278 นาย มานพ รักสุข ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
3279 อ. มานพ พนิิจพันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3280 อ.ดร. มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
3281 นาย มานะ ม่วงจันทึก ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3282 รศ.ดร. มานะ ศรียุทธศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3283 นาย มานะ บุญมีมา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3284 นาย มานะ ทวีวิศิษฎ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
3285 นาย มานะ ชมวงษ์ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
3286 นาง มานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์
3287 นาย มานัด สอนสําแดง หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
3288 รศ. มานิจ ทองประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
3289 รศ. มานิดา หโยดม คณะวิทยาศาสตร์
3290 นาย มานิต กิจคงชีพ คณะวิทยาศาสตร์
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3291 ผศ. มานิต โกศลอินทรีย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3292 นาย มานิตย์ ปัญจมาลา คณะวิทยาศาสตร์
3293 นาง มานิตย์ สุขเรืองรอง คณะรัฐศาสตร์
3294 นาย มานิตย์ จุมปา ภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาฯ นิติศาสตร์
3295 นาย มาโนช เอี่ยมมงคล หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา
3296 นาง มารศรี ผลาชีวะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3297 นาง มารศรี อุชชิน หลักสูตรบัณฑิตชีวเคมี ทันตแพทย์
3298 นางสาว มาริษา เทพทองดี สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจฬุาฯ
3299 นาง มาริสา ปริญญาปริวัฒน์ สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
3300 นางสาว มาริสา อุทยาพงษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3301 นางสาว มาริสา นวลกุล ภาควิชาชีวเคมี เภสัชศาสตร์
3302 นาย มารุต เฟื่องอาวรณ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3303 นางสาว มาเรียม ทองวิไล ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตย์
3304 อ. มาละตี ทัยคุปต์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
3305 นาย มาลัย ไผ่สีสุก คณะวิศวกรรมศาสตร์
3306 นางสาว มาลา พันธ์ุบุญปลูก หน่วยการเงินและบัญชี รัฐศาสตร์
3307 นางสาว มาลา คีรีขจี สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3308 ผศ. มาลินี ชาญศิลป์ คณะครุศาสตร์
3309 รศ.ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3310 นางสาว มาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
3311 ผศ. มาลินี อาชายุทธการ ภาควิชานาฏยศิลป์ ศิลปกรรม
3312 นางสาว มาลินี ศิริมูล ฝ่ายบริหาร ศคภ
3313 นาง มาลี สุขหรุ่น คณะอักษรศาสตร์
3314 นาง มาลี พูลคลองตัน คณะแพทยศาสตร์
3315 นางสาว มาลี เจริญกร คณะแพทยศาสตร์
3316 นาง มาลี แย้มคลี่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
3317 นาง มาลี ชูบุญ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
3318 นางสาว มาลี เล้าศิริ สํานักงานการทะเบียน
3319 นางสาว มาลี แซ่ก๊วย ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย์
3320 นาง มาลี สังข์จุ้ย สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
3321 นาย มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
3322 อ.นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
3323 ผศ.ภก.ดร. มิตร ปทีปวณิช ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
3324 นางสาว มินตรา แก้วเขียว ฝ่ายบริหาร วิศวกรรม
3325 นางสาว มีณาพัทธ์ กริชทองพันธ์ุ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สบร
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3326 อ. มีนา รูปพรหม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3327 นาง มุกดา คูหิรัญ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3328 นาง มุกดา เจียมพานทอง คณะทันตแพทยศาสตร์
3329 นาง มุกดา ชัยพิพัฒน์ หน่วยธุรการ(พยาธิ) แพทยศาสตร์
3330 นางสาว มุจรินทร์ ศิริกิจ ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร
3331 นาง มุจลินทร์ มาวิเลิศ ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
3332 น.พ. มุนี เศรษฐบุตร คณะแพทยศาสตร์
3333 นางสาว มุรธา พานิช ภาควิชาทันตกรรมหตัถการ ทันตแพทย์
3334 นางสาว มูนา เก็นตาสา ฝ่ายวิชาการ นต
3335 นางสาว เมทินี คงดํา ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
3336 นางสาว เมธาวี มณีสุโข สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3337 นางสาว เมธาวี ศรีพลเงิน สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3338 นาย เมธินนท์ มากน้อยแถม ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3339 ผศ. เมธินี วณิกกุล ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
3340 อ. เมธินี หน่อคํา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3341 นาง เมธินี พันธ์ุหว้า สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
3342 ผศ. เมธี ศรีสังวาล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3343 นาย เมธี จันทร์ประเสริฐ กลุ่มระบบงาน FM/CO สํานักงานระบบ
3344 นาย เมธี อนันตชัยชนะเดช สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3345 นาง เม้ียน สังฆเศรณี ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
3346 นาย แมน สังขรักษ์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
3347 นาง แม่น ไทรจันทร์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
3348 รศ. แม้น อมรสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์
3349 รศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
3350 นาย ไมตรี ศิริพุทธ คณะนิเทศศาสตร์
3351 นาย ไมตรี จิตตินันทน์ ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
3352 นาย ไม้เอก อุระดิส คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
3353 นาย ยงยุทธ ปรีกมล หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
3354 รศ. ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
3355 นาย ยติ กฤษณังกูร ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3356 อ.ดร. ยรรยง เต็งอํานวย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
3357 นาย ยศ ลักษณโกเศศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3358 นาย ยศวีร์ สายฟ้า ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
3359 นาย ยอด อิ่มจิตต์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
3360 นาง ยอด อยู่สุข สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
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3361 นาย ยอดชาย แขกเต้า หน่วยบริการตําราเอกสารวิชาการ ครุศาสตร์
3362 นาย ย้อย นกแสง หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
3363 นางสาว ยาภา ลิ่วเจริญชัย สถาบันภาษาไทยสิรินธร
3364 นางสาว ย่ิงลักษณ์ แสงอร่าม ศูนย์กฎหมายและนิติการ สนม.
3365 นางสาว ยุดา นาคลอยแก้ว สํานักงานการทะเบียน
3366 นาย ยุติ เฉลยสมัย หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3367 นางสาว ยุถิกา ช.เจริญย่ิง แผนกธุรการ
3368 นาย ยุทธ สุรัตนบัวศรีงาม แผนกพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3369 นาย ยุทธชัย ศรุติเกรียงไกร ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3370 รศ.ดร. ยุทธนา กุลวิทิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3371 รศ.ทพ.ดร. ยุทธนา ปัญญางาม ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย์
3372 นาย ยุทธนา สองเมือง สถาบันภาษา
3373 นาย ยุทธนา เกิดสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
3374 ผศ.ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
3375 นาย ยุทธพงศ์ อุปถัมภ์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3376 นาย ยุทธพล จําปาหาญ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3377 ผศ.ภญ.ดร. ยุพดี ศิริสินสุข ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
3378 นาง ยุพเรศ สรณอัตต์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
3379 นาง ยุพา ชูเวช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3380 นาง ยุพา พรมุกดามณี สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
3381 ผศ. ยุพา อ่อนท้วม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3382 นาง ยุพา ทองสัมฤทธ์ิ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
3383 นางสาว ยุพา ปรีชานุกูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3384 นางสาว ยุพา วงษ์ปาน แผนกเครื่องเขียน
3385 นาง ยุพา สุขสวัสดิ์ งานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
3386 นาง ยุพิน พิพิธกุล คณะครุศาสตร์
3387 นาง ยุพิน อินยอด ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
3388 นาง ยุพิน เน่ืองนิยม สํานักงานเลขานุการ บัญชี
3389 นาง ยุพิน สุขศิลป์ งานนโยบายและแผน ทันตแพทย์
3390 นาง ยุพิน บํารุงผล งานคลังและพัสดุ สถาบันการขนส่ง
3391 นาง ยุพิน ยินดีวี หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร แพทยศาสตร์
3392 นางสาว ยุพิน ทองสุทธิ สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3393 ดร. ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3394 นาง ยุพิน ศรีโนนม่วง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3395 นางสาว ยุพิน ปวงงาม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สนม.
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3396 นาง ยุพินย์ กิตติลดากุล สํานักกิจการวุฒยาจารย์ สภม
3397 นาง ยุภา จันทร์นิเวศน์ สํานักงานเลขานุการ พยาบาล
3398 นาง ยุวดี บูรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์
3399 นางสาว ยุวดี ชูเพิ่มบุญ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ
3400 นาง ยุวพงษ์ โตประเสริฐ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร์
3401 นางสาว ยุวรี ฤทธ์ิดอน ศูนย์สัตว์ทดลอง สนม
3402 นางสาว ยุวรีย์ พัชรไพสิฐรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3403 นาง ยุวสาร ชินะโชติ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
3404 นางสาว ยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
3405 นาง เย็นจิต จันทร์ประสิทธ์ิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
3406 นางสาว เยาวณี นาคศรี หน่วยสารบรรณ รัฐศาสตร์
3407 นาง เยาวดี ฟ้าสว่าง ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
3408 ผศ. เยาวภา พุกกะคุปต์ สถาบันภาษา
3409 นาง เยาวภา ชมบุญ คณะสัตวแพทยศาสตร์
3410 นาง เยาวลักษณ์ ไชยพินิจ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
3411 นาย โยธิน อาจหาญ ศูนย์เครือข่ายการเรยีนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
3412 นางสาว รจนันท์ เกตุดี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3413 นาง รจนา กาญจนเพ็ญ หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
3414 นางสาว รจนา พรประเสริฐสุข ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3415 นางสาว รจเรข พูนทัพ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
3416 นางสาว รจิต วัฒนสินธ์ุ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3417 นาย รชฎ ตันติเลิศเจริญ งานชันสูตรโรคสัตว์กลาง สัตวแพทย์
3418 นาย รชธร มุสิตัง งานบริการวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร์
3419 นาง รฐา เพียรลาภผล คณะแพทยศาสตร์
3420 นาง รฐา เทียมวรรณ ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพน่ิง นิเทศศาสตร์
3421 นาย รณธิชัย เช้ือวงษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
3422 นาย รณฤทธ์ิ จันศิริ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3423 อ.ดร. รตินันท์ บุญเคลือบ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3424 นางสาว รติพันธ์ุ เกตุอรุณ กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ
3425 นางสาว รติรัตน์ มากมีสุขอัชนโชติ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
3426 อ.ดร. รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
3427 ผศ.ดร. รวงทิพย์ ตันติปิฎก ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
3428 นางสาว รวิภา เพ็ญเขตกิจ แผนกออกแบบ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3429 ผศ.พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์
3430 นาง รวิวรรณ จันทรแม้น งานจัดทําหนังสือ สํานักพิมพ์
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3431 นางสาว รวิวรรณ บุพพัณหสมัย กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
3432 นางสาว รศา ครุธมงคล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3433 นาง รสริน เจริญรัตน์ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
3434 อ.ภญ.ดร. รสริน ตันสวัสดิ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
3435 นาง รสรินทร์ เกรียงสินยศ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
3436 นางสาว รสสุคนธ์ วิเศษขลา สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3437 นาย รอง ดัชนีย์ คณะครุศาสตร์
3438 นาย รอง สายชุ่มดี หน่วยโสตทัศนศึกษา ทันตแพทย์
3439 นาย ระดม เจริญอินทร์ ศูนย์บริหารกลาง สนม.
3440 รศ.น.สพ. ระบิล รัตนพานี คณะสัตวแพทยศาสตร์
3441 นาง ระเบียบ ชาวเน้ือดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3442 นาง ระเบียบ ล้อมวงษ์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
3443 นาง ระเบียบ ฉัตรเท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3444 นางสาว ระเบียบ มีสีบัว ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3445 นางสาว ระพีพร แม้นนนทรัตน์ ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
3446 นาง ระพีพรรณ ภูษณวรรณ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3447 นางสาว ระพีภรณ์ ป้ันเพชร หน่วยกิจการนิสิต วิศวกรรม
3448 นาย ระวิน อยู่ใจ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
3449 นาง ระเวียง มูลปาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
3450 นาย ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปัตย์
3451 นาง รักชนก คชานุบาล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
3452 นาย รักชาติ ชนะชัย หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
3453 นาย รักชาติ แก้วทอง หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์
3454 นางสาว รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
3455 นางสาว รักอนงค์ ชมปรีดา ฝ่ายบริหาร ครุศาสตร์
3456 นางสาว รังษินาฎ สุขสมัย ฝ่ายงานก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3457 นาย รังสรร ชุมตรีนอก ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3458 นาย รังสรรค์ คติการ งานบริการวิชาการและวิจัย นิเทศศาสตร์
3459 นาย รังสรรค์ ปาปะไพ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3460 ผศ.ดร. รังสิพันธ์ุ แข็งขัน ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
3461 นาง รัชฎา มิคะเสน คณะแพทยศาสตร์
3462 นางสาว รัชฏา บุญมี คณะทันตแพทยศาสตร์
3463 นาง รัชดา เพียรงาม หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
3464 นางสาว รัชดาพร ยงค์ทอง หน่วยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์
3465 นาง รัชดาภรณ์ พงษ์เสถียรศักดิ์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
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3466 ผศ.ดร. รัชตา มิตรสมหวัง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
3467 นาง รัชนี ขวัญบุญจัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
3468 นาง รัชนี รักวีรธรรม คณะวิทยาศาสตร์
3469 นาง รัชนี คูผาสุข โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
3470 นาง รัชนี คุปติมิตร คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3471 นางสาว รัชนี ปานจินดา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
3472 นาง รัชนี นงค์พยัคฆ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ นิเทศศาสตร์
3473 นางสาว รัชนี ชมปรีดา คณะนิเทศศาสตร์
3474 นาง รัชนีกร ธรรมโชติ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3475 นางสาว รัชนีกร มะโนแป๊ก สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
3476 นาง รัชนีย์ สอนประสาท คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3477 ผศ. รัชนีโรจน์ กุลธํารง สถาบันภาษา
3478 นางสาว รัชลิดา ลิปิกรณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3479 นาง รัญจวน อนุตรกุลศรี สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร์
3480 นางสาว รัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝา่ยมัธยม ครุศาสตร์
3481 นาย รัฐการ เห็นสุข สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3482 นาย รัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์ หน่วยการประชุมและประชาสัมพันธ์ ทันตแพทย์
3483 อ. รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธ์ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3484 นาย รัฐพล รูปเล็ก กลุ่มภารกิจคลัง พัสดุ และงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย
3485 นาย รัฐพล โพกพาน กลุ่มงานจัดการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
3486 นางสาว รัฐวรรณ์ ปัญญาวิสุทธิกุล สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
3487 ดร. รัตติมา มุกดาอนันต์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3488 นาย รัตน์ กลิ่นจันทร์หอม หน่วยพัสดุ รัฐศาสตร์
3489 นางสาว รัตน์ติญา อุ่นตา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ สนม
3490 นาง รัตน์ติพร สีนํ้าเงิน อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3491 นาย รัตนพันธ์ เฉิดฉาย สายงานยานพาหนะ สกภ.
3492 ศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธ์ุ สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3493 นางสาว รัตนัดดา เคนศรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
3494 นาง รัตนา สายคณิต คณะเศรษฐศาสตร์
3495 ศ.ดร. รัตนา พุ่มไพศาล คณะครุศาสตร์
3496 ดร. รัตนา สินธุภัค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3497 นาง รัตนา บุณยมาลิก ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สํานักทะเบียน
3498 นาง รัตนา เหน่ียงแจ่ม สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
3499 นาง รัตนา อัญชลีภิรัตน์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3500 รศ. รัตนา จักกะพาก ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพน่ิง นิเทศศาสตร์
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3501 นาง รัตนา โกศิยะกุล หน่วยการเจ้าหน้าท่ี ทันตแพทย์
3502 นาง รัตนา ติดตารัมย์ หน่วยอาคารสถานท่ี
3503 นาง รัตนา ตันเจริญ หลักสูตร[MS(IT)] บัญชี
3504 นางสาว รัตนา รัตนาธาร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
3505 รศ.ดร. รัตนา รุจิรวนิช สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3506 นาง รัตนาพร เหลืองประเสริฐ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
3507 รศ.สพ.ญ. รัตนาภรณ์ พรหมาสา ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
3508 นางสาว รัตนาภรณ์ ไหลล้น หน่วยกิจการนิสติ วิศวกรรม
3509 นาง รัตนาวดี จั่นแก้ว งานบริการวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร์
3510 นาง รัตยา โตควณิชย์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
3511 รศ.ภญ. รับพร กิตติวัชร ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
3512 นางสาว รัศฐา ดิศผดุง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3513 นาง รัศมี พันธุมิตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3514 นาย รัศมี ขันธ์โพธ์ิน้อย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3515 ผศ. รัศมี กฤษณมิษ คณะอักษรศาสตร์
3516 นาง รัศมี สุวรรณกําเนิด ศูนย์บริการวิชาการ อักษรศาสตร์
3517 นาย ราชศักดิ์ วิโรจน์ หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
3518 นาง ราตรี สุดทรวง ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
3519 นาง ราตรี โสดา ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
3520 อ.ดร. รามสูร สีตลายัน ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศิลปกรรม
3521 นาง รําพึง ทองมณี หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
3522 นาง รําเพย อุณหเลขกะ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
3523 นาง ราํเพย ธนีสันติ์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
3524 นาง รําไพ โรจนกิจ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
3525 นาง รําไพ สุขเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3526 นางสาว รําไพภัทร เพ็ญโฉม งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
3527 นาง รินนภา รัตนวิไลวรรณ สํานักงานวิทยทรัพยากร
3528 นาย รื่นเริง ลีลานุกรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
3529 นางสาว รุ่ง เศรษฐพิบูลย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3530 นางสาว รุ้ง บุญประสิทธ์ิ หน่วยการเงิน วิทยาศาสตร์
3531 นางสาว รุ่งทิพย์ ผลตระกูล ฝ่ายวิชาการ เศรษฐศาสตร์
3532 นาง รุ่งทิวา ปรีชาไว สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3533 นาง รุ่งทิวา คุ้มถ่ินแก้ว หน่วยธุรการ(พยาธิ) แพทยศาสตร์
3534 รศ. รุ่งนภา พิตรปรีชา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
3535 นางสาว รุ่งนภา ทะศะภาค ห้องสมุด ทันตแพทย์
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3536 นางสาว รุ่งนภา คันธจันทร์ ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์
3537 นาง รุ้งนภา ศรีสวัสดิ์ หน่วยการเจ้าหน้าท่ี บัญชี
3538 นางสาว รุ่งระวี สุขชัย สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
3539 นาง รุ้งระวี นาวีเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์
3540 นางสาว รุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม ฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์
3541 นาง รุ่งราตรี นัคราจารย์ ฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง สภม
3542 นาย รุ่งเรือง พุ่มพัดตุน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิศวกรรม
3543 ศ. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช หน่วยพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
3544 นาย รุ่งโรจน์ พระวิชัย ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
3545 ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3546 นาย รุ่งโรจน์ อินแปลง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
3547 อ.พญ. รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3548 รศ. รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
3549 นางสาว รุจา ฟองเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์
3550 นาง รุจิพร ประทีปเสน ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
3551 นางสาว รุจิรดา นุชสําอางธนนาถ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
3552 รศ. รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
3553 ผศ.ทญ. รุจิรา เผื่อนอัยกา ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
3554 นางสาว รุจิรา เจริญสุข หน่วยหอพักนิสิต สบน.
3555 นาย รุทธ์ สุทธิศรี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
3556 นางสาว เรณี รัตนนันต์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
3557 นาง เรณู วิจิตรศรีวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
3558 นาง เรณู ธูปแก้ว คณะเภสัชศาสตร์
3559 นางสาว เรณู พลพิชัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3560 รศ.ภญ. เรวดี ธรรมอุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์
3561 นาง เรวดี เพียรเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
3562 นาง เรวดี หิรัญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3563 ผศ.ดร. เรวดี วัฒฑกโกศล คณะจิตวิทยา
3564 นาย เรวัตร ฉันทกุล ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
3565 ผศ.ร.ต.ท. เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
3566 รศ.ดร. เริงรัชนี น่ิมนวล คณะครุศาสตร์
3567 ผศ. เริงฤดี มณีภัคธร กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
3568 นาย เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3569 นาย เรียน สุขเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์
3570 นาย เรืองยศ โพธิ์ศรี กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
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3571 นางสาว เรืองรอง แก้วอินทนิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3572 นางสาว เรืองรุ้ง เจือแก้ว หน่วยประกันคุณภาพ ทันตแพทย์
3573 นางสาว เรืองศรี จุลละจินดา สํานักงานวิทยทรัพยากร
3574 นาย เรืองศักดิ์ ปาลีคุปต์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ ศิลปกรรม
3575 นาย เรืองศักดิ์ สิทธิสังข์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3576 นาย เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
3577 รศ.ดร. แรมสมร อยู่สถาพร คณะครุศาสตร์
3578 นาย โรจน์ฤทธ์ิ โรจนธเนศ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3579 นาย โรมสัน กุนการิน ฝ่ายบริหาร ศคภ
3580 รศ. ฤชากร จิรกาลวสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
3581 ดร. ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
3582 นาย ฤทธิกร จันต๊ะ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
3583 นาย ฤทธิเดช แววนุกูล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
3584 นาง ลลดา สุวรรณประกร ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
3585 ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
3586 นาย ลออ มีโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์
3587 ผศ. ลออ ชนวิริยะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3588 นาง ละคร โมกข์จันทร์ สํานักงานการทะเบียน
3589 นาง ละม่อม แย้มสาหร่าย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
3590 นางสาว ละมัย เครืองาม หน่วยหอพักนิสิต สบน.
3591 นาง ละไม โชคศิริ หน่วยสารบรรณและพิธีการ สหเวชศาสตร์
3592 นางสาว ละออง ศรีสูงเนิน งานพัสดุ ทันตแพทย์
3593 นางสาว ละอองฟ้า ขาวประเสริฐ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3594 นาย ละเอียด เดชบํารุง หน่วยอาคารสถานท่ี วิทยาศาสตร์
3595 นาง ละเอียด ทองดีแท้ คลนิิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3596 นางสาว ลักขณา อมรสิน คณะเภสัชศาสตร์
3597 นางสาว ลักขณา นิลวรรณ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3598 ผศ. ลักษมี กิตติสาเรศ สถาบันภาษา
3599 นางสาว ลักษยา ศรีอ่วมบู่ หน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา บัญชี
3600 นาง ลัคนา เหลืองจามีกร คณะทันตแพทยศาสตร์
3601 นางสาว ลัคนา อภิปัญญาโสภณ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ สหเวชศาสตร์
3602 นางสาว ลัดดา ยอดพานิช คณะอักษรศาสตร์
3603 นาง ลัดดา วงศ์ไพเสริฐ คณะแพทยศาสตร์
3604 นาง ลัดดา นันตา ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม ทส.
3605 นางสาว ลัดดา หนูสมจิต ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
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3606 นาง ลัดดา สายมายา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3607 นาง ลัดดาวัลย์ สัมมาทัต คณะวิทยาศาสตร์
3608 นาง ลัดดาวัลย์ กองเพียร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3609 นาง ลัดดาวัลย์ มีแย้ม สถาบันภาษา
3610 นาง ลัดดาวัลย์ พึ่งขํา คณะทันตแพทยศาสตร์
3611 นาง ลัดดาวัลย์ จารุทะวัย สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3612 นางสาว ลัดดาวัลย์ อุ่ยมานะชัย ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
3613 รศ. ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
3614 นางสาว ลดัดาวัลย์ ปรีดาศักดิ์ แผนกธุรการ
3615 นาง ลั่นทม เงินกระแชง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3616 นาย ลาภชัย ปัญญางาม หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
3617 รศ. ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล คณะครุศาสตร์
3618 ผศ.ดร. ลาวัณย์ สุกกรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
3619 นางสาว ลาวัณย์ เปล่งวิทยา หน่วยบัญชี แพทยศาสตร์
3620 นางสาว ลาวัลย์ บุญประคอง ศูนย์ชีววิทยาช่องปาก ทันตแพทย์
3621 นาง ลาวัลย์ ตู้จินดา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
3622 นาง ลําจวน เนตรประภา หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
3623 นางสาว ลําเจียก พุฒตาล ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
3624 นางสาว ลําดวน เศวตะมาลย์ คณะเภสัชศาสตร์
3625 นาง ลําดวน ดูอ่อน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3626 นาง ลําปาง บุญจันทร์ ฝ่ายการเงิน สบง
3627 นาง ลําพาย วัชรากร ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
3628 นาย ลําแพน บุญณะ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3629 นาง ลําไพ สุขประเสริฐ หน่วยอาคารและสถานท่ี สถาบันภาษา
3630 นาง ลํายวง รุ่งกมลพร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
3631 รศ. ลินจง อินทรัมพรรย์ ภาควิชาประถมศกึษา ครุศาสตร์
3632 นาง ลินดา โตชัยภูมิ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ แพทยศาสตร์
3633 นาย ลือชัย ครุธน้อย งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
3634 นาง เล็ก สนธิทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
3635 นาย เล็ก พุ่มลังกา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3636 นางสาว เลขา ปิยะอัจฉริยะ คณะครุศาสตร์
3637 ศ. เลอสม สถาปิตานนท์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
3638 รศ. เลิศ อานันทนะ ภาควิชาประถมศึกษา ครุศาสตร์
3639 นาย เลิศ พานไธสง งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
3640 นาย เลิศชาย ฤกษ์ดําริห์ สนง.จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3641 นาง เลื่อม เพ็ชรเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์
3642 นางสาว วงเดือน ศรีอินทร์จันทร์ สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
3643 นาง วงทิพ แย้มกระจ่าง แผนกทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3644 นาย วงศ์ พลายประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์
3645 นาย วงศกร ศิริสวัสดิ์ แผนกธุรการ
3646 น.พ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์
3647 รศ. วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3648 นางสาว วงศ์ระวี เภตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.
3649 นาง วงศ์วิภา ชาวอบทม หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
3650 นาย วชรสิน แก้วเสียง คณะเภสัชศาสตร์
3651 นาง วณง ปัญญานิติ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3652 นางสาว วณิชยา สนธิใจ หน่วยวิชาอารยธรรมไทย อักษรศาสตร์
3653 นางสาว วณี รัตนวงศ์ คณะครุศาสตร์
3654 รศ.ภญ. วณี ทวีทรัพย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
3655 อ.ดร. วนัชพร อรุณมณี ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
3656 นางสาว วนัชภรณ์ คงอิน สํานักตรวจสอบ สภม
3657 นางสาว วนัฐญา แก้วคําน้อย แผนกบริการตําราและห้องสมุด
3658 นาง วนิดา กมลเวชช สถาบันภาษา
3659 นาง วนิดา บูชา สํานักบริหารกิจการนิสิต
3660 นาง วนิดา ฉั่วสุวรรณ หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
3661 นาง วนิดา บัวสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
3662 นาง วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
3663 นางสาว วนิดา บุญวาส หน่วยการประชุม ประชาสัมพันธ์ แพทยศาสตร์
3664 นางสาว วนิดา มาฆทาน ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ
3665 ผศ.ดร. วรงค์ ปวราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
3666 นาง วรญา ชํานาญมนต์ งานบริการวิชาการและวิจัย วิทย์การกีฬา
3667 ผศ.ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
3668 นาย วรเทพ แก้วน้อย หน่วยคลังพัสดุ ทันตแพทย์
3669 นาย วรธัช ฐิติกรพงศ์ งานบริการวิชาการและวิจัย เภสัชศาสตร์
3670 รศ. วรนันท์ อักษรพงศ์ คณะครุศาสตร์
3671 นาง วรนารถ วัชราธร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3672 นาง วรนุช ธนากิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
3673 นาย วรพจน์ รัศมิทรัพย์ สํานักงานเลขานุการ บัญชี
3674 นาย วรพจน์ ถนัดช่าง แผนกทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3675 นาย วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
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3676 ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี หน่วยปรสิตวิทยา สัตวแพทย์
3677 นาย วรพล เหรียญประดับ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3678 นาย วรพล สุขอํานิษฐ์ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
3679 นาย วรพันธ์ุ ณ สงขลา ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
3680 นาย วรภบ คําภิรมย์ สํานักงานเลขานุการ ศิลปกรรม
3681 อ. วรภัทร ตราชู ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
3682 นางสาว วรรณกร อยู่เจริญ ฝ่ายพัฒนานิสิต สบน
3683 อ.ดร. วรรณชัย คําภีระ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
3684 นาย วรรณดารา อินทรปัญญา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
3685 นาง วรรณธนา วงษ์สุด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
3686 นางสาว วรรณนภา เฟื่องสุข ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์
3687 นางสาว วรรณนา เทพรัตน์ สหสาขาวิชาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์
3688 ผศ. วรรณพร วีรวัฒน์ สถาบันภาษา
3689 นางสาว วรรณพร ขําทิพย์ สาขา ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3690 นาง วรรณพา ชนะชัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ
3691 นางสาว วรรณเพ็ญ ชูจันทร์ หน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา บัญชี
3692 นาง วรรณเพ็ญ บุตรละคร งานบริการวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร์
3693 นางสาว วรรณภรณ์ แสงจันทร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
3694 นาง วรรณภา มหาพสุธานนท์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
3695 นาง วรรณภา หวังรักษ์ดีสกุล หลักสูตรบัณฑิตเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
3696 นาง วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์
3697 นางสาว วรรณยุดา วงค์ยะลา หน่วยกิจการนิสิต บัญชี
3698 นาง วรรณรัตน์ ตันตระกูลทรัพย์ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
3699 นาง วรรณรัศมี เกตุชาติ ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร์
3700 นาง วรรณวิภา พลูวรรณ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
3701 นาง วรรณวิภา วรสง่าศิลป์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3702 นางสาว วรรณวิภา ขันเงิน สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
3703 นาย วรรณศักดิ์ วรรณา งานบริหารและธุรการ วิทย์การกีฬา
3704 นางสาว วรรณศิกา ศิริมงคล กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
3705 นาง วรรณสว่าง นุ่นงาม ศูนย์บรรณาสารสนเทศ(งานห้องสมุด) บัญชี
3706 นาย วรรณสิทธ์ิ บุญอ่อน ฝ่ายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน
3707 นางสาว วรรณอนงค์ พาช่ืน ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
3708 รศ.ดร. วรรณา ปูรณโชติ คณะครุศาสตร์
3709 นาง วรรณา สุขพอดี สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
3710 นาง วรรณา เลิศรัตน์ คณะครุศาสตร์
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3711 รศ.พญ. วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
3712 นาง วรรณา ธรรมรงค์ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
3713 นาง วรรณา ฤกษ์งาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3714 นาง วรรณา ป่ินงาม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3715 นางสาว วรรณา เอ่ียมอาจ ฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์
3716 นางสาว วรรณาภรณ์ ช่ืนชมพูนุท ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
3717 นางสาว วรรณิดา ชุ่มช้อย แผนกธุรการ
3718 นางสาว วรรณิตา วิไลวรรณ สํานักงานการทะเบียน
3719 นางสาว วรรณิภา แย้มรับบุญ งานบริการวิชาการและวิจัย นิติศาสตร์
3720 นาง วรรณี ลัฐิกาวิบูลย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
3721 นาง วรรณี ศิริโชติ คณะครุศาสตร์
3722 นาง วรรณี พฤกษมาศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3723 นางสาว วรรณี พิพัฒน์สัจกูล สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
3724 นาง วรรณี หอมฟุ้ง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
3725 รศ.ดร. วรรณี แกมเกตุ ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
3726 นางสาว วรรณี ดอกไม้เงิน หส.เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์
3727 ผศ.ดร. วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3728 นางสาว วรรธนา เครือศรี สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
3729 นางสาว วรรษชล เกาวนันทน์ หน่วยบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3730 นาง วรวรรณ หมู่ตระกูลเจริญ หน่วยพัสดุ วิศวกรรม
3731 ผศ.ดร. วรวรรณ พันธุมนาวิน ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3732 ผศ.ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
3733 ดร. วรวรรณา เพ็ชรกิจ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา
3734 รศ.นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
3735 นาย วรวิทย์ ทัตตากร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
3736 นาย วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3737 ผศ.ดร. วรวุฒิ จิราสมบัติ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น อักษรศาสตร์
3738 นาย วรวุฒิ ดวงเดือน ฝ่ายบริหาร โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
3739 รศ. วรวุธ สุธีวีระขจร ภาควิชานฤมิตศิลป์ ศิลปกรรม
3740 นาย วรเวทย์ ทัศนาเอี่ยม สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
3741 นาย วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
3742 นาย วรศักดิ์ มหัทธโนบล ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
3743 นาย วรสันต์ สีทานัน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3744 รศ.ดร. วรัญญา ภัทรสุข คณะเศรษฐศาสตร์
3745 นางสาว วรัญญา เช้ือคําฮด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
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3746 นางสาว วรัญญา โตสาคร งานบริหารวิจัย แพทยศาสตร์
3747 นางสาว วรัญญู พูลเจริญ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
3748 นาง วรัตม์ฐนัน วิพัฒน์ครุฑ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3749 นาง วรัท ไชยสนิท ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร สบย
3750 อ.ดร. วรากร เฮ้งปัญญา ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
3751 นางสาว วรางคณา พรมจักร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
3752 นาย วราธร ชัยยะ ฝ่ายวิชาการ แพทยศาสตร์
3753 นางสาว วรานันท์ อัศวลาภสกุล กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
3754 นางสาว วรานิษฐ์ นิธิกรณ์ศิริกุล สํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมฯ วิศวกรรม
3755 นาง วราพร ไตรรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3756 นางสาว วราพร ศรีทองแก้ว หน่วยบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
3757 นางสาว วราพร พวงจันทร์หอม งานบริการการศึกษา อักษรศาสตร์
3758 นาง วราภรณ์ สุโพธ์ิทอง คณะแพทยศาสตร์
3759 รศ.ภญ.ดร. วราภรณ์ สุวกูล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
3760 นาง วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ สถาบันไทยศึกษา
3761 รศ. วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3762 นางสาว วราภรณ์ ภาคีรักษ์ อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3763 นาง วราภรณ์ เกิดป้ัน แผนกตรวจสอบภายใน
3764 นางสาว วราภรณ์ ศิริโท ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
3765 รศ.ดร. วราภรณ์ ชัยวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์
3766 นางสาว วราภรณ์ ลิ่วลักษณ์ ฝ่ายสินเช่ือและการลงทุน
3767 นาง วราภรณ์ บุญปัญญา หน่วยคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
3768 นางสาว วราภรณ์ วงศาโรจน์ งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
3769 นางสาว วราภรณ์ โชติสวัสดิ์ หน่วยชีวเคมี สัตวแพทย์
3770 นางสาว วราภรณ์ สกุลนิยมพร ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล สบม
3771 นางสาว วราภรณ์ ชาสุรินทร์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
3772 นางสาว วราภรณ์ สัตนาโค หน่วยพัสดุ สหเวชศาสตร์
3773 นางสาว วราภรณ์ สอนสะอาด ฝ่ายวิชาการ สหเวชศาสตร์
3774 นางสาว วราภรณ์ นามบัญหา ฝ่ายบริหาร แพทยศาสตร์
3775 นางสาว วรารัตน์ พิมพ์สุวรรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
3776 นางสาว วรารัตน์ วงศ์ประทีป สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3777 อ.ดร. วราลักษณ์ เกษตรานันท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3778 นางสาว วราลักษณ์ ลิ่วลักษณ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
3779 นาง วราวรรณ วีร์วรวงศ์ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร
3780 ผศ.ดร. วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
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3781 นาย วริทธ์ิ อึ๊งภากรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
3782 นาย วรินทร์ ยอดสุขา สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3783 ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3784 นาย วรินทร ต้นพันธ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3785 นางสาว วรินทร เย้ือนหนูวงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
3786 นาย วรินทร ชิดดี ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
3787 รศ. วรินทรา แพ่งสภา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3788 นาย วรนิยุพา นาวา หน่วยความผิดปกติบนใบหน้าฯ ทันตแพทย์
3789 นาง วริศรา รุมดอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิศวกรรม
3790 ผศ. วริศรา วัยศิริโรจน์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
3791 นางสาว วริศรา พรประสิทธ์ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3792 รศ. วโรชา มหาชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3793 นาง วลัย ชวลิตธํารง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3794 ผศ. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์
3795 นาง วลัยพร ชวะเดช ภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์
3796 นางสาว วลัยพร ยอดศรี โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
3797 นางสาว วลัยพร เรืองชัยปราการ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
3798 รศ. วลัยพรรณ เหลืองดิลก คณะวิทยาศาสตร์
3799 นางสาว วลัยภรณ์ สัตยวิศิษฎ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
3800 นาง วลัยลักษณ์ กิตติเจริญเกียรติ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
3801 นางสาว วลัยลักษณ์ จอกแก้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
3802 นางสาว วลัยลักษณ์ หอมชิต สํานักกิจการวุฒยาจารย์ สภม
3803 ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
3804 นาง วลี หินผา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3805 นางสาว วลีทิพย์ เช้ือขาว สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร์
3806 นาง วไล ณ ป้อมเพชร คณะอักษรศาสตร์
3807 รศ. วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์
3808 นาย วศธร กล้ากสิกิจ ศูนย์เครื่องมือเพื่องานวิจัยฯเภสัชศาสตร์
3809 นางสาว วศพัชร โยธาจันทร์ ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สบว
3810 อ. วศิณาน์ สุวรรณสิทธ์ิ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
3811 นาย วศิน รูปกลม แผนกวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
3812 นางสาว วศินี สุคนธจร สํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมฯ วิศวกรรม
3813 นางสาว วสวัตติ์ ถํ้าเย็น ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
3814 นาย วสันต์ พงศาพิชญ์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
3815 นาย วสันต์ คํามอนมาย หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ นิติศาสตร์
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3816 นาย วสันต์ ทองศรี สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
3817 นาย วสันต์ วิริยะ หน่วยโสตทัศนศึกษา ทันตแพทย์
3818 นาย วสันต์ ลือลาภ ส่วนอาคารและสถานท่ี สกภ.
3819 นาย วสิษฐ์พล พลัมจีน สํานักงานเลขานุการ พยาบาล
3820 นาง วสี ตุลวรรธนะ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
3821 นาง วัชนันท์ พฤกษ์วัฒนาชัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3822 นาย วัชรเกียรติ์ อ้อสุวรรณ งานพัฒนาและบริการเครื่องมือฯ วิทยาศาสตร์
3823 นาย วัชรพงศ์ เพ็งสอาด ศูนย์บริการวิชาการ วิศวกรรม
3824 รศ.นพ. วัชระ วิไลรัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
3825 นาย วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
3826 นาย วัชระ ตุ้มเต็มรัมย์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3827 นาง วัชรา สรรพวัฒน์ งานบริหารและธุรการ สํานักทะเบียน
3828 ศ. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
3829 นาง วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ คณะจิตวิทยา
3830 นาง วัชราภรณ์ สิรภัทรบุญวัฒน์ หน่วยการเจ้าหน้าท่ี วิศวกรรม
3831 นาย วัชริน ทิพสุภา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3832 นาง วัชรินทร์ สุดเสน่ห์ คณะวิทยาศาสตร์
3833 นาย วัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
3834 นางสาว วัชรินทร์ วีณุตตรานนท์ งานคลังและพัสดุ เศรษฐศาสตร์
3835 นางสาว วัชรินทร์ ยงศิริ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
3836 นางสาว วัชรินทร์ อําพล หน่วยการเจ้าหน้าท่ี แพทยศาสตร์
3837 นาง วัชรี บัวชุม ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
3838 นาง วัชรี วงศ์หาญเชาว์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
3839 ผศ. วัชรี ลิมปนสิทธิกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร์
3840 นางสาว วัชรี จาดไร่ขิง ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3841 นาง วัชรี พรหมประดิษฐ์ หลักสูตร ศป.ม.กฎหมายเศรษฐกิจ นิติศาสตร์
3842 นางสาว วัชรี แก้วป่ินพงศ์ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
3843 นางสาว วัชรีย์ ดีปานา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
3844 นางสาว วัฒชรา ช่วยเกื้อ ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
3845 ผศ.ดร. วัฒนชัย สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
3846 นาย วัฒนไชย จารุทะวัย สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
3847 นาย วัฒนพร ดวงแก้ว หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
3848 ผศ. วัฒนวรรณ สงวนเรือง สถาบันภาษา
3849 นาย วัฒน์สิทธ์ิ ศิริวงศ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3850 นาง วัฒนา สมบูรณ์บูรณะ สํานักบริหารกิจการนิสิต
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3851 ศ. วัฒนา ธรรมมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3852 นางสาว วัฒนา วัฒนวิจารณ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
3853 รศ. วัฒนา ศิวะเกื้อ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
3854 นาย วัฒนา คนธิคามี ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
3855 นาง วัฒนา พูลสมบัติ สํานักงานวิทยทรัพยากร
3856 นาง วัฒนา สามารถ หน่วยสารบรรณ รัฐศาสตร์
3857 นางสาว วัฒนา อุ่นใจ งานวางแผนและพัฒนา บัญชี
3858 นาย วัฒนา ฐิวารินทร์ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
3859 นาย วัฒนา ศรีวรรธนะ หน่วยอาคารสถานท่ี
3860 นาย วัฒนา สมบุญ หน่วยเวชระเบียน ทันตแพทย์
3861 นางสาว วัฒนิตา นําแสงวานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3862 นางสาว วัณณวัฑ ประชุมรัตน์ ฝ่ายวิชาการ ทันตแพทยศาสตร์
3863 นาง วัธนี พรรณเชษฐ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3864 ผศ.ดร. วันเฉลิม โปรา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
3865 นาย วันชัย สิงห์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์
3866 รศ.ดร. วันชัย ริ้วไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
3867 นาย วันชัย ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
3868 นาย วันชัย ไมตรีรัตนะกุล สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3869 นาย วันชัย มีชาติ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
3870 นาย วันชัย มงคลประดิษฐ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
3871 อ.ภก.ดร. วันชัย จงเจริญ ภ.วิทยาการเภสัชกรรม-เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร์
3872 นาง วันดี ฐิตวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
3873 นาง วันดี หวังมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
3874 นางสาว วันดี จงคงคา ฝ่ายการงบประมาณ สบย
3875 นาง วันดี เข็มศรี ภาควิชาเภสชัวิทยา แพทยศาสตร์
3876 นาง วันดี ขําสุวรรณ หน่วยทันตกรรมรากเทียม ทันตแพทย์
3877 นาง วันดี วรวีร์ รักชาติ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
3878 นางสาว วันทนา สายยุเขตต์ หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
3879 นาง วันทนา จันทบุรี งานคลังและพัสดุ ศ.เครื่องมือ
3880 นางสาว วันทนา ทวีคุณธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3881 นาง วันทนา เขียวกลํ่า หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ นิติศาสตร์
3882 นาง วันทนา อศัวเลิศแสงดี หน่วยพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
3883 นางสาว วันทนี ใจจํานงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
3884 ผศ.ดร. วันทนี พูลวรลักษณ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3885 นาง วันทนีย์ พ่วงเขียว หน่วยการประชุมและประชาสัมพันธ์ ทันตแพทย์
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3886 ทพญ. วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์ คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย์
3887 นางสาว วันพิมา ควนสุวรรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย
3888 นาง วันเพ็ญ แก้วจารนัย หน่วยการเงิน แพทยศาสตร์
3889 รศ. วันเพ็ญ กฤตผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3890 นาง วันเพ็ญ ขาวสอาด บัณฑิตวิทยาลัย
3891 นางสาว วันเพ็ญ สืบประดิษฐ์ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
3892 นาง วันเพ็ญ เดชาวิชิตเลิศ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
3893 นาง วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ ภาควิชาสูตศิาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
3894 นาง วันเพ็ญ อยู่ศิริ ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย์
3895 นางสาว วันเพ็ญ สันหนองเมือง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
3896 นางสาว วันเพ็ญ สระทองพิมพ์ งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
3897 นาง วันเพ็ญ ปะอาว หน่วยปรสิตวิทยา สัตวแพทย์
3898 นางสาว วันเพ็ญ โสภาคะยัง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3899 นพ. วันล่า กุลวิชิต ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
3900 นางสาว วันวิสา วัจนะรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3901 ผศ.ดร. วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
3902 นางสาว วัลภา หวานวาจา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3903 ผศ. วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
3904 นาง วัลย์ลดา แกสปาร์ส ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3905 นาง วัลย์วดี ปานนอก ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
3906 นางสาว วัลยา รุกขพันธ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
3907 นางสาว วัลยา พัฒนพีระเดช ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
3908 ผศ. วัลยาพร นาวีการ สถาบันภาษา
3909 นาย วัลลภ อ้นอมร สํานักบริหารวิชาการ สนม
3910 นาย วัลลภ สีหเดชวีระ งานบริการการศึกษา จิตวิทยา
3911 ศ.ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์
3912 นาง วัลลภา จารุธีรชน คณะทันตแพทยศาสตร์
3913 นาง วัลลภา อทินวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์
3914 นาง วัลลิภา เต็มนาที ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3915 นาง วัลลี ภูมิพงศ์ไทย ภาควิชาภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์
3916 นาง วัลลีย์ วิมุกตายน คณะวิทยาศาสตร์
3917 นางสาว วัลลีย์ อักษรโกวิท ศูนย์บริหารกลาง สนม.
3918 นาย วัสวี อัคนิวาส ฝ่ายบริหาร นิติศาสตร์
3919 ผศ. วาณี ลิมปิสวัสดิ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
3920 นางสาว วาณี ทองอ่อน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ
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3921 นางสาว วาทินี โอภาสเกียรติกุล ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
3922 นาง วาทิรา สัตยาภินันท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
3923 นางสาว วาริชา วงศ์พยัต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
3924 นาง วาริณี บุณยะมัต สํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียน
3925 รศ.ดร. วาริน แสงกิติโกมล ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
3926 รศ. วารินทร์ มาศกุล คณะครุศาสตร์
3927 นาง วารินทร์ เพศประเสริฐ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
3928 นาง วารินทร์ ภูมินาถ หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
3929 นางสาว วารินทร์ อ่ําเย็น สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
3930 นางสาว วารินา ศุภโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
3931 นางสาว วาริยาภรณ์ ม่ิงศิริธรรม หน่วยบัญชี แพทยศาสตร์
3932 นาง วาริสา หอมหนัก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
3933 ผศ.ดร. วารุณี ปัทมะศังข์ คณะอักษรศาสตร์
3934 นาง วารุณี พวงสุวรรณ ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
3935 นางสาว วารุณี ตั้งประสิทธ์ิ ฝ่ายเงินกู้
3936 นางสาว วารุณี โตกุล สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3937 นาง วารุณี ศกุนตะประเสริฐ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
3938 นางสาว วารุณี พานิชนอก ทันตกรรมเพ่ือความสวยงามฯ ทันตแพทย์
3939 รศ. วาสนา พัฒนพีระเดช ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
3940 รศ. วาสนา โกวิทยา คณะครุศาสตร์
3941 นางสาว วาสนา แสงวารินทร์ ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
3942 นาง วาสนา ทองสุทธิ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
3943 ผศ. วาสนา สุขกระสานติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3944 นาง วาสนา โตเลี้ยง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
3945 นาง วาสนา เอี่ยมจรัส ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
3946 นาง วาสนา ขันชนะ สถาบันไทยศึกษา
3947 นาง วาสนา สีแก้ว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3948 นางสาว วาสนา เหล่าชินชาติ สํานักงานวิทยทรัพยากร
3949 นาง วาสนา แก้วผ่อง หน่วยกิจการนิสิต ทันตแพทย์
3950 นาง วาสนา โสสุ่ย ศูนย์ชีววิทยาช่องปาก ทันตแพทย์
3951 นางสาว วาสนา วันลักษณ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
3952 นาง วาสิตา ขัติยะ หน่วยทะเบียนและประมวลผล อักษรศาสตร์
3953 ร.อ.หญิง วาสินี วิเศษฤทธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร์
3954 นาย วาสุตรี ทัศนาลี ฝ่ายการบัญชี สบง
3955 ดร. วิกรม จารุพงศา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
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3956 นาย วิกิต ขาวเงิน หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
3957 นาย วิจิตร เส็งหะพันธ์ุ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
3958 นาย วิจิตร สุวรรณวิจิตร งานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยพลังงาน
3959 ผศ. วิจิตร คุณาพงศ์กุล คณะเศรษฐศาสตร์
3960 ผศ.ดร. วิจิตรา จงวิศาล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
3961 นางสาว วิจิตรา ศรีขวัญเจ้า งานคลัง แพทยศาสตร์
3962 นาง วิจิตรา จันทร์เทพา ฝ่ายค้าปลีก
3963 ผศ. วิชชากร จารุศิริ สถาบันวิจัยพลังงาน
3964 นางสาว วิชชุดา พัสถาน แผนกทรัพยากรมนุษย์
3965 อ.ดร. วิชชุตา วุธาทิตย์ ภาควิชานาฏยศิลป์ ศิลปกรรม
3966 อ.ทญ. วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
3967 นาง วิชญาพร เหนียวแน่น หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
3968 ศ. วิชัย ศังขจันทรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3969 นาย วิชัย เคร่งจริง งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร์
3970 รศ. วิชัย ไลละวิทย์มงคล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
3971 นาย วิชัย ธรรมรงค์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
3972 นาย วิชัย ทองอร่าม หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
3973 รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
3974 นาย วิชัย เบญจชลมาศ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
3975 ผศ.ดร. วิชัย เสวกงาม ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
3976 นาย วิชัย กาละชัย หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
3977 อ.ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธ์ิกานนท์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
3978 นาย วิชัย ภูแสนศรี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3979 นาย วิชัย ประคํา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3980 นาย วิชา จิวาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
3981 นาย วิชา สมจิตต์ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
3982 นาย วิชา ฐิตะโพธ์ิ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
3983 ผศ. วิชาญ เลิศวิภาตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3984 นาย วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3985 นาย วิชาญ ท้าวชัยมูล ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
3986 อ.นพ.ดร. วิชิต สพุรศิลป์ชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
3987 นาย วิชิตณรงค์ พุกกะคุปต์ คณะวิทยาศาสตร์
3988 รศ.ดร. วิชุดา รัตนเพียร คณะครุศาสตร์
3989 นางสาว วิชุดา ดวงภาค ฝ่ายทะเบียนเรียน สํานักทะเบียน
3990 นางสาว วิชุดา พันวา งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
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3991 นาย วิเชฎฐ์ คนซ่ือ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
3992 ผศ.ทพ. วิเชฏฐ์ จินดาวณิค ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
3993 นาย วิเชียร สุภาดี สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
3994 นาย วิเชียร ธูปหอม สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา
3995 นาย วิเชียร ปานสวัสดิ์ แผนกสัตวบาล เภสัชวิทยา
3996 นาย วิเชียร อนุชนาด หน่วยอาคารสถานท่ี สัตวแพทย์
3997 นาย วิเชียร เกิดพุ่ม สถาบันภาษา
3998 นาย วิเชียร ทิพย์ชุมภู สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
3999 อ. วิเชียร หรรษานิมิตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4000 นาย วิเชียร เจริญไชย ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4001 นาย วิเชียร ไชยพินิจ งานอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
4002 ผศ. วิเชียร จงบุญประเสริฐ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
4003 นาง วิเชียร จุนปิยะกุล ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตย์
4004 นางสาว วิเชียร พันสุแด้ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4005 อ.ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
4006 นาย วิฑูรย์ ฉัตรแก้วสุวรรณ์ สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
4007 นาย วิฑูรย์ มะบุตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
4008 ผศ.นพ. วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
4009 นางสาว วิตราลัย โพธ์ิฆะวิวัฒน์ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ สนม.
4010 ศ.ดร. วิทย์ วิศทเวทย์ คณะอักษรศาสตร์
4011 นาย วิทยา พัฒนพีระเดช คณะทันตแพทยศาสตร์
4012 นาย วิทยา สุจริตธนารักษ์ สถาบันเอเชียศึกษา
4013 ผศ. วิทยา ไล้ทอง ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
4014 รศ. วิทยา ศรีดามา ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
4015 นาย วิทยา อาทร ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4016 นาย วิทยา เกณฑ์งูเหลือม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4017 นาย วิทยา ภูมิภักดิ์ งานบริการวิชาการและวิจัย แพทยศาสตร์
4018 ผศ.ดร. วิทยากร อัศดรวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
4019 นาย วิทยาภรณ์ วาระเพียง หน่วยโสตทัศนศึกษา อักษรศาสตร์
4020 นาย วิทวัส งามประดิษฐ์ ศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง
4021 ศ. วิทิต มันตาภรณ์ ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
4022 นาย วิทูรย์ แสงจันทร์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
4023 อ.ภญ. วิธัณยา มธุราสัย หลักสูตรบัณฑิตเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
4024 นาย วิน วิเวกพรมราช หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
4025 ผศ.ดร. วิน วินิจวัจนะ คณะเภสัชศาสตร์
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4026 รศ. วินนา เหรียญสุวรรณ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
4027 นาย วินัย ม่ันย่ิง คณะแพทยศาสตร์
4028 นาย วินัย พันธ์ุพิพัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
4029 นาย วินัย ศิริจิตร ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย์
4030 นาย วินัย เยาว์ทุม คณะทันตแพทยศาสตร์
4031 นาย วินัย เริงสําราญ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
4032 นาย วินัย อุนธุโร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
4033 นาย วินัย จุ้ยสม หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
4034 นาย วินัย หม่ืนโสฬส สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4035 รศ.นพ. วินัย แวดวงธรรม ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
4036 นาย วินัย รัชชู งานบริหารและธุรการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4037 นาย วินัย จํานงค์ศิลป์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4038 อ.ดร. วินัย แก้วละมุล ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
4039 นางสาว วินิดา บัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
4040 นาง วินิตา ศุกรเสพย์ คณะรัฐศาสตร์
4041 นางสาว วินิตา ประเสริฐกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4042 รศ. วิบูลเพ็ญ ชัยปาณี คณะครุศาสตร์
4043 ศ.ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธ์ุศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
4044 นาย วิบูลย์ วรรณประทิน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สัตวแพทย์
4045 ผศ.ดร. วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
4046 นางสาว วิพาพร สอนสระคู หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อกัษรศาสตร์
4047 นางสาว วิภวา พินิจศักดิ์ศิริ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
4048 นางสาว วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
4049 นาง วิภา ครวญคนอง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม
4050 นาย วิภาค คงทน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
4051 นาง วิภาดา สุทธิช่ืน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4052 นางสาว วิภาดา เพ็ชรรักษ์ สาขาวิชาภาษาสเปน อักษรศาสตร์
4053 นางสาว วิภาดา มากจาด ภาควิชานฤมิตศิลป์ ศิลปกรรม
4054 นางสาว วิภาดา มากมี งานคลังและพัสดุ ศิลปกรรม
4055 นางสาว วิภาดา อินทรโชติ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
4056 อ.ภญ.ดร. วิภาพร พนาพิศาล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
4057 นางสาว วิภาพรรณ ป่ินแก้ว สํานักคณบดี วิศวกรรม
4058 นาง วิภาภรณ์ กงวงษ์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
4059 นางสาว วิภาภัทร จารุรัตน์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4060 ผศ. วิภาวดี ลี้ม่ิงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา



ท่ี คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกผู้โชคดีรับเงินรางวัลหลังการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 

รางวัล ละ 400 บาท จํานวน 6,000 รางวัล

4061 นางสาว วิภาวรรณ ตุวยานนท์ คณะรัฐศาสตร์
4062 ดร. วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
4063 นาง วิภาวรรณ แตงชัยภูมิ สาขา ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4064 นางสาว วิภาวรรณ พันวา ศูนย์การศึกษาท่ัวไป
4065 นางสาว วิภาวี อาภรณ์วาส กิจกรรมธุรการ สบว
4066 นางสาว วิภาศิริ ครุฑทอง หน่วยกิจการนิสิต วิทยาศาสตร์
4067 อ.ดร. วิภาส โพธิแพทย์ ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
4068 อ.ดร. วิภู รุโจปการ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4069 นาย วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์
4070 นาง วิมล รุ่งศรีบรรณ คณะวิทยาศาสตร์
4071 นาง วิมล พานิชยการ คณะวิทยาศาสตร์
4072 รศ.สพ.ญ. วิมล โพธิวงศ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
4073 นาง วิมล เมืองประสิทธ์ิ สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
4074 นางสาว วิมล ทองมะลัง งานบริหารและธุรการ วิศวกรรม
4075 นางสาว วิมลทรา มาหา กลุ่มระบบงาน FM/CO สํานักงานระบบ
4076 นาง วิมลพร กระวารี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4077 นางสาว วิมลพรรณ คําประชา อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4078 นาง วิมลมาลย์ พูนศิริ สถาบันภาษา
4079 รศ.ภญ.ดร. วิมลมาศ ลิปิพันธ์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
4080 นาง วิมลมาศ อําพลพงษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4081 รศ.ดร. วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4082 นางสาว วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4083 รศ.ดร. วิมลวรรณ พิมพ์พันธ์ุ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4084 นาย วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4085 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วิยดา ละมุล ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4086 นางสาว วิยดา ขาวมัย สภาคณาจารย์
4087 นาย วิรชัย แก้วเนิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4088 นาย วิรพงษ์ ครพนม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4089 นาย วิรัช เปรมศรี อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4090 นางสาว วิรัตน์ ศรีนวล ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
4091 นาย วิรัตน์ ประดิษฐ์ ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4092 นาง วิราภรณ์ โพธิศิริ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
4093 นาง วิราภรณ์ เรืองกระโทก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4094 นางสาว วิริยา พึ่งทอง ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
4095 นาง วิรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
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4096 รศ. วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ คณะครุศาสตร์
4097 นาย วิรุฬห์ เภาวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4098 นาย วิโรจน์ ดาวฤกษ์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4099 นาย วิโรจน์ กรกําจายฤทธ์ิ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
4100 รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์
4101 นาย วิโรจน์ มหามิตรมงคล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
4102 นาย วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
4103 นาย วิโรจน์ ตรียคุปต์ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง สัตวแพทย์
4104 นาย วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
4105 นาย วิโรจน์ ทองมา สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4106 นาย วิโรจน์ เฉลิมเวโรจน์ ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.
4107 นาย วิโรจน์ กาสีมา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
4108 นาย วิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา ฝ่ายบริหาร ศิลปกรรม
4109 นาย วิโรจน์ รักเกียรติสกุล ศูนย์วิสาหกิจ วิทยาศาสตร์
4110 นาย วิโรจน์ อาจย่ิงยง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4111 นาย วิลาต จันทร์ฉาย หน่วยห้องปฏิบัติการกลางฯ เภสัชศาสตร์
4112 นางสาว วิลาวรรณ ชูโชติ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4113 นาง วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
4114 นางสาว วิลาวัลย์ ปัญญาไส คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
4115 นางสาว วิลาวัลย์ ศิริพุทธะ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4116 นาย วิลาส บุญศรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4117 นางสาว วิลาสินี สุขสว่าง ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตย์
4118 อ.ดร. วิลาสินี วงศ์แก้ว ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
4119 นางสาว วิลาสินีย์ แฝงยงค์ สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน อักษรศาสตร์
4120 รศ.ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร์
4121 นางสาว วิไล ช่ืนจิตรผอง คณะเภสัชศาสตร์
4122 ศ.พญ.ดร. วิไล ชินธเนศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
4123 นางสาว วิไล สุจินัย ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4124 รศ.ดร. วิไล อโนมะศิริ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
4125 นางสาว วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4126 รศ.ดร. วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
4127 นาง วิไล บุญพามี สถาบันภาษา
4128 นาง วิไล อติชาติธเนศวร ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ วิทยทรัพยากร
4129 นางสาว วิไล พิบูลรณรัชต์ คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
4130 นางสาว วิไล ภัทรปัญญากุล ศูนย์วิสาหกิจ วิทยาศาสตร์
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4131 นางสาว วิไลพร วิบูลย์เลิศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
4132 นางสาว วิไลพร หงษ์วิลัย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4133 นาง วิไลพรรณ ทองธิราช ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4134 นางสาว วิไลพรรณ สุคนธทรัพย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4135 นาง วิไลรักษ์ สันติกุล ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
4136 นาง วิไลรัตน์ อยู่ประเทศ หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
4137 นาง วิไลลักษณ์ บุญยัง สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
4138 นาง วิไลลักษณ์ อยู่ฤทธ์ิ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
4139 นางสาว วิไลลักษม์ อิ่มอุดม คณะเภสัชศาสตร์
4140 นาง วิไลวรรณ แสงผัด สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
4141 นางสาว วิไลวรรณ บุญชม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
4142 นางสาว วิวรพรรณ สรรประเสริฐ ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
4143 นาย วิวัฒน์ บุณยมาลิก สํานักงานการทะเบียน
4144 นาย วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
4145 นาย วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
4146 นาย วิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4147 นาย วิวัฒน์ วัฒนไทยสวัสดิ์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
4148 นาย วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4149 นาย วิวัฒน์ พงศธรกวี งานบริการวิชาการและวิจัย พยาบาล
4150 นาย วิวัฒน์ แก้วศรีจันทร์ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
4151 อ.ภก. วิศรุต บูรณสัจจะ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
4152 นาย วิศวะ แสนมหาไชย ฝ่ายปฏิบัตกิารอาคารสถานท่ี สบภ
4153 นาย วิศาล สิทธิพล ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4154 นาย วิศาล เสรีรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
4155 นพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
4156 นาย วิศิษฐ์ หินแก้ว สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย์
4157 นาย วิศิษฐ์ บัตรพันธนะ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิศวกรรม
4158 ผศ.ดร. วิษณุ โคตรจรัส ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
4159 รศ. วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4160 รศ.นพ.ดร. วิสันต์ เสรีภาพงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4161 นางสาว วิสาข์ เหมาะงาม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4162 นาย วิสิษฐ์ อินทรเกษร แผนกธุรการ
4163 รศ.ดร. วิสุทธ์ิ พิสุทธอานนท์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4164 นาย วิสุทธ์ิ นวลช่ืน โครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
4165 นาย วิสุทธ์ิธรรม แต่สุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์



ท่ี คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกผู้โชคดีรับเงินรางวัลหลังการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 

รางวัล ละ 400 บาท จํานวน 6,000 รางวัล

4166 นาย วิสูตร ศรีวิมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
4167 นางสาว วีชยา พงษ์มณี ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
4168 นาง วีณา ธรรมธร ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
4169 นาง วีณา เกียรติ์อนุพงศ์ สถาบันภาษา
4170 นางสาว วีณา ธนธรรมทิศ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
4171 นาง วีณา พจนกิตติสิทธ์ิ งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
4172 นาง วีณา เสลาคุณ ศูนย์ไทยศึกษา อักษรศาสตร์
4173 นางสาว วีณา นุชวงษ์ โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
4174 นาย วีรชัย คงวัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
4175 นาย วีรชัย แก้วผลึก ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม อปร. แพทยศาสตร์
4176 นาง วีรนุช กิจสุขจิต ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
4177 ดร. วีรพล แสงปัญญา ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
4178 นาย วีรพล เทพบรรหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4179 นาง วีรมลล์ ละมูนกิจ ฝ่ายบริหาร รัฐศาสตร์
4180 นาง วีรยา มณเฑียร สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4181 นาย วีรยุทธ กุศลาศัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4182 นาง วีรวรรณ มุกดาประกร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
4183 นาย วีรวัฒน์ บังเกิด อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4184 นาย วีรวิทย์ เรืองสุวรรณ หน่วยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์
4185 รศ. วีระ เลิศจิราการ ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
4186 นาย วีระ นุชประไพ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
4187 อ.ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย หลักสูตรบัณฑิตสรีรวิทยา ทันตแพทย์
4188 นางสาว วีระนันท์ สกณุา ฝ่ายบริหาร
4189 ศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส ภาควิชากฎหมายอาญาอาชญาวิทยา นิติศาสตร์
4190 นาย วีระพงษ์ บัวสกุล โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
4191 นาย วีระพงษ์ แพ่งศรีสาร งานคลังและพัสดุ สัตวแพทย์
4192 นาย วีระพล บัวเขียว ฝ่ายงานก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4193 นาย วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
4194 นาย วีระยุทธ จันทร์คล้อย ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4195 นาย วีระยุทธ ศรีวังคํา ศูนย์เครอืข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
4196 นาย วีระยุทธ ประทุมมา คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
4197 นาย วีระวุฒิ นาคทับ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ศิลปกรรม
4198 นาย วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4199 นาย วีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4200 นาย วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
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4201 อ.นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
4202 นาย วีระศักดิ์ เบ้าสมศรี สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4203 นาย วีราวัฒน์ โน๊ตศิริ ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
4204 อ. วีวรรณ โทนชัย ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
4205 นาย วุฒิไกร ทิพยเมธ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4206 นาย วุฒิชัย กรรณสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์
4207 นาย วุฒิชัย คงสอาด สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4208 นาย วุฒิชัย เรืองดํารงค์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
4209 นาย วุฒิชัย แปลงใจ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
4210 นาย วุฒิธวัฒน์ ภัคร์ชนนสรณ์ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
4211 นาย วุฒิพงษ์ ชัยลา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4212 นางสาว วุฒิพร แย้มขยาย ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
4213 นาย วุฒิสาร ใยบัว หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
4214 นาย เวียงศักดิ์ สุวรรณ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
4215 นาย แวว พ่วงเจริญ ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
4216 นาง แวว นันชมช่ืน หน่วยสารบรรณ ทันตแพทย์
4217 นาง แววดาว เสาวลักษณ์ หอประวัติ สบศ.
4218 นาย ไวพจน์ จันทร์อ้น สํานักคณบดี วิศวกรรม
4219 นาย ไวพจน์ วงศ์คําจันทร์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4220 นางสาว ศกุณา พุทธพงค์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ สํานักบริหารวิจัย
4221 นางสาว ศกุนตลา อนุเรือง คณะพยาบาลศาสตร์
4222 นางสาว ศจิภานันต์ เต็มผักแว่น สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
4223 นาง ศจี วงศ์ไชยบรูณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4224 ผศ.ดร. ศจี เพียรสกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4225 นางสาว ศจี น้อยตั้ง กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
4226 นางสาว ศญานันทน์ นิลศิริ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
4227 นาย ศตวรรษ ดีมา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4228 รศ.ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
4229 นาง ศยามล นามสุบิน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4230 นาย ศรชัย จันทร์ต้น โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4231 นางสาว ศรัญญา วิไลลักษณ์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4232 นางสาว ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4233 นางสาว ศรันยฉัตร วิลาลัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4234 อ. ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4235 นาย ศรายุธ โซ๊ะมัน ศูนย์ทันตสารสนเทศ ทันตแพทย์
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4236 นางสาว ศราวณี ขันมณี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
4237 นาย ศราวุธ ชุติชูเดช กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
4238 นางสาว ศริญญา ย่ิงยวด งานนโยบายและแผน แพทยศาสตร์
4239 นางสาว ศรินทร์ทิพย์ ว่องสุวรรณสาร สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4240 นาง ศรินทิพ สุกใส กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
4241 นาง ศรินรัตน์ วีรพุฒิพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4242 นางสาว ศรีจันทร์ ตันตินีรนาท สถาบันภาษา
4243 นางสาว ศรีธนา ทองค้า สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
4244 นาง ศรีนวน เกิดลาภี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4245 นาง ศรีนวล ไกรวรรณ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4246 นาง ศรีประทุม ครุสาตะ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
4247 นาง ศรีพรรณ กุณฑล คณะทันตแพทยศาสตร์
4248 รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ศูนย์การศึกษาท่ัวไป
4249 นาง ศรีไพร วงษ์ศิลา หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
4250 นางสาว ศรีไพร โชติจิรวัฒนา หน่วยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์
4251 นางสาว ศรียา เนตรน้อย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4252 รศ.พญ. ศรีริน สินธุภัค ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4253 รศ.ดร. ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4254 นางสาว ศรีวรรณ ชูณรงค์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
4255 นาง ศรีสมร พูลผล โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4256 นาง ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ คณะอักษรศาสตร์
4257 นาง ศรีสุดา อินทร์พรหม ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
4258 นางสาว ศรีสุดา ฤทธ์ิวัฒนพงศ์ งานนโยบายและแผน ทันตแพทย์
4259 นาง ศรีสุนทร งามสะอาด งานธุรการ นิสิตสัมพันธ์
4260 นาง ศรีสุวรรณ เกิดพืช สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4261 นาง ศรีอัจฉรา นุชลํายอง สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
4262 นาง ศรุตญา คัชวะรัง หส.เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์
4263 นางสาว ศลันธร พลวัฒน์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4264 นาง ศศธร ภู่เต็ง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
4265 อ.ดร. ศศรักษ์ เพชรเชิดชู สาขาวิชาภาษาจีน อักษรศาสตร์
4266 นาง ศศวรรณ เหมชวรัตน์ คณะครุศาสตร์
4267 นางสาว ศศวรรณ สวัสดิ์เวช ภาควิชาเคหการ สถาปัตย์
4268 นาง ศศิธร พีรานนท์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
4269 นางสาว ศศิธร บุญ-หลง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
4270 ศ.พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
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4271 นาง ศศิธร แจ่มถาวร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4272 นาง ศศิธร รัชนี คณะอักษรศาสตร์
4273 นาง ศศิธร นวลขลิบ หน่วยการเงินและบัญชี เภสัชศาสตร์
4274 นางสาว ศศิธร แนวเนียม หน่วยการเจ้าหน้าท่ี สถาบันภาษา
4275 อ. ศศิธร ลิมโกมลวิลาส สถาบันภาษา
4276 นาง ศศิธร ชนมาสุข คณะแพทยศาสตร์
4277 นางสาว ศศิธร แจ่มประทีป ฝ่ายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน
4278 นางสาว ศศินา ประสานศรี ศูนย์บริหารกลาง สนม.
4279 นาง ศศิพรรณ ทัศนะเทพ สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
4280 นางสาว ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติ สบศ.
4281 อ. ศศิภา พันธุวดีธร ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4282 ผศ.ดร. ศศิรัตน์ บรรยายกิจ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
4283 นางสาว ศศิวัลย์ พรภักดี ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสังคม
4284 นางสาว ศศิวิมล ยุวาพัฒน์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4285 นาง ศศิวิมล อาจคงหาญ งานคลังและพัสดุ พยาบาล
4286 นางสาว ศศี พงศ์สรายุทธ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์-ตะวันตก ศิลปกรรม
4287 นาย ศักดา บุญโต ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4288 ศ.ดร. ศักดา ธนิตกุล ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
4289 ศ.ดร. ศักดา ป้ันเหน่งเพ็ชร์ ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพน่ิง นิเทศศาสตร์
4290 นาย ศักดา ไชยปาลิต กลุ่มภารกิจกํากับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
4291 นพ. ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล คณะแพทยศาสตร์
4292 นาย ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4293 นาย ศักดิ์ชัย แก้วไทรเทียม ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
4294 นาย ศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
4295 นาย ศักดิ์ชัย จันทราวุธ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
4296 นาย ศักดิ์ชาย จันทร์หงษ์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4297 นาย ศักดิ์นรินทร์ บุญเรือง ฝ่ายบริหาร
4298 นาย ศักรินทร์ ไทยทองนุ่ม ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม พาณิชยศาสตร์ฯ
4299 อ. ศันธยา กิตติโกวิท ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
4300 นาง ศันสนีย์ คันแนน หส.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.การเงินฯ เศรษฐศาสตร์
4301 นาง ศันสนีย์ บรรดาศักดิ์ หน่วยการเจ้าหน้าท่ี เศรษฐศาสตร์
4302 นาง ศันสนีย์ บุญนิธิประเสริฐ ภาควิชาเคหการ สถาปัตย์
4303 ดร. ศันสนีย์ เณรเทียน ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
4304 ผศ.ดร. ศานิต ปิยพัฒนากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
4305 นาง ศานุตม์ มังกรกาญจน์ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
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4306 นาย ศารทูล สันติวาสะ ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
4307 นางสาว ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
4308 นาง ศิชล ภูผา งานบริการการศึกษา นิติศาสตร์
4309 นางสาว ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์ หน่วยชีวเคมี สัตวแพทย์
4310 นาย ศิรชัย จินดารักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
4311 อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร์
4312 อ.ทพ. ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
4313 นางสาว ศิระสา สขุพิศาล หน่วยปรสิตวิทยา สัตวแพทย์
4314 ศ. ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
4315 นาย ศิริ วโรทัย ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4316 นาย ศิริ นภายน งานบริหารและธุรการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4317 นางสาว ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์ ฝ่ายการงบประมาณ สบย
4318 อ.ทญ. ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
4319 นางสาว ศิริจันทร์ ดิษฐ์ครบุรี ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
4320 ศ.ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
4321 ผศ.ดร. ศิริชัย ธรรมวานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
4322 นาย ศิริชัย ทิพวัง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน
4323 อ.ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม
4324 นาง ศิรินันฑ์ วัฒนะชัยเดช หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
4325 นาง ศิรินาถ ทัพแสง สํานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สนม
4326 นางสาว ศิรินาถ แสงเดชะ งานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยพลังงาน
4327 นาง ศิริพร จันผกา คณะเศรษฐศาสตร์
4328 รศ.ทญ. ศิริพร โชติไพบูลย์พันธ์ุ ภาควิชาสรีรวิทยา ทันตแพทย์
4329 นาง ศิริพร พยับทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
4330 นางสาว ศิริพร ศรีวิเชียร งานพัสดุ แพทยศาสตร์
4331 ผศ.ดร. ศิริพร ช้ือชวาลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
4332 นางสาว ศิริพร แสงสุธรรม ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
4333 ผศ.พญ. ศิริพร จันทร์ฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
4334 นางสาว ศิริพร สิงห์เดช โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
4335 นางสาว ศิริพร ศรีวรกานต์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร์
4336 นางสาว ศิริพร แก้วสีคร้าม งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
4337 นาง ศิริพร เปรมประชา หน่วยบัญชี แพทยศาสตร์
4338 นาง ศิริพร จันทร์ทะธรรม ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
4339 นางสาว ศิริพร แสงทอง ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
4340 นาง ศิริพร จงผาติวุฒิ สาขาศึกษาวิจัยปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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4341 อ. ศิริพร โชติแสงศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4342 อ.ทญ.ดร. ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
4343 นาง ศิริพักตร์ บูรณวนิช ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สบว
4344 นางสาว ศิริพันธ์ ช่ืนใจชน งานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4345 นางสาว ศิริเพ็ญ เวชชการัณย์ ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
4346 ดร. ศิริมา ทองรวย โครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
4347 ผศ. ศิริมา บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์
4348 รศ.ดร. ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
4349 รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4350 นางสาว ศิริรส ชลวานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4351 นาง ศิริรัตน์ สุดสัตย์ แผนกธุรการ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4352 ศ. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4353 นาง ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4354 นางสาว ศิริรัตน์ เช้ือกุดรู คลินิกรวม 3 ทันตแพทย์
4355 รศ.ดร. ศิริรัตน์ จิตการค้า สาขาศึกษาวิจัยปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4356 นางสาว ศิริรัตน์ โคพันดุง หน่วยวิสาหกิจ(คก.นวัตกรรมทางยาฯ) เภสัชศาสตร์
4357 ผศ. ศิริลักษณ์ ศรีกมล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4358 นาง ศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
4359 อ. ศิริลักษณ์ ธีระดากร กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
4360 นางสาว ศิริลักษณ์ สร้อยศรีวรรณ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
4361 รศ.พญ. ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
4362 นาย ศิริลักษณ์ นุรินรัมย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4363 นางสาว ศิริลักษณ์ ครุฑเงิน พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ สบศ.
4364 นางสาว ศิริลักษณ์ ลัคนหัสพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
4365 นาง ศิริวรรณ วินิจกําธร สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
4366 นางสาว ศิริวรรณ ศิริบุญ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์
4367 นางสาว ศิริวรรณ อินทวิมล ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร
4368 นาง ศิริวรรณ เทียมศิริ สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4369 นางสาว ศิริวรรณ ฐิติรุ่งโรจน์กุล ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
4370 นางสาว ศิริวรรณ สุวรรณ งานบริหารและธุรการ ศิลปกรรม
4371 นาง ศิริวรรณ รัตนพงษ์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
4372 นางสาว ศิริวรรณ เพชรนิล ฝ่ายบริหาร นิเทศศาสตร์
4373 นาย ศิริวัฒน์ ทรวดทรง ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
4374 นางสาว ศิริวิมล ไพรศรี โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4375 นาย ศิลป์ชัย เพียรชอบ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
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4376 นาง ศิวนันท์ กรีอักษร งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย์
4377 นาง ศิวพร กาญจนภู สํานักงานเลขานุการ ศิลปกรรม
4378 รศ. ศิวลี สุริยาปี ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
4379 นางสาว ศิวาพร แพ่งนคร สํานักงานประกันคุณภาพ สหเวชศาสตร์
4380 นาย ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4381 นางสาว ศุกร์วดี บุญชุ่ม สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
4382 นาย ศุกร์สรรพ์ พุทธกุลอนันต์ สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4383 นางสาว ศุกลิน วนาเกษมสันต์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สบร
4384 นางสาว ศุขสร้อย ศรีโสภาภรณ์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
4385 นางสาว ศุจิกา จาตุรนต์พงศา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4386 นาย ศุทธา สุทธาศวิน หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
4387 นาย ศุภกร ถิรมงคลจิต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4388 นาย ศุภกฤต จันดอนแดง งานบริหารและธุรการรพ.สัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4389 นาง ศุภกัญญา บินทปัญญา ฝ่ายบริการ ศูนย์สุขภาพ
4390 นางสาว ศุภกาญจน์ ชํานิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
4391 นาย ศุภกานต์ พิมลธเรศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4392 นาย ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ คณะเภสัชศาสตร์
4393 รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4394 นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
4395 นาย ศุภชัย คํ้าชู หน่วยพัสดุ เศรษฐศาสตร์
4396 นาย ศุภชัย คงสิน ฝ่ายบริหาร
4397 นาย ศุภโชค รอดเจริญ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
4398 นางสาว ศุภดา เริงสําราญ หน่วยสารบรรณ แพทยศาสตร์
4399 นาง ศุภนิดา ชอบประดิษฐ์ งานคลังและพัสดุ สัตวแพทย์
4400 ผศ.ทพ. ศุภบูรณ์ บุรณเวช ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
4401 นาง ศุภพร ไพบูลย์กษาปน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
4402 รศ.ดร. ศุภร สุวรรณาศรัย คณะครุศาสตร์
4403 นาย ศุภฤกษ์ ม่ันใจตน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4404 นพ. ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
4405 นาย ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เภสัชศาสตร์
4406 นาง ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี ฝ่ายระบบสารสนเทศ วิทยทรัพยากร
4407 ศ.ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
4408 นาง ศุภลาภ พิทักษ์โลหพิตร สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร์
4409 นาง ศุภวรรณ อนุกูล งานบริหารและธุรการ พยาบาล
4410 นางสาว ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
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4411 นางสาว ศุภวรรณ วิเศษน้อย สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
4412 น.พ. ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ คณะแพทยศาสตร์
4413 อ. ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
4414 นาย ศุภวิชญ์ ธนเจริญประดิษฐ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์
4415 อ.ดร. ศุภวิน วัชรมูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
4416 นาย ศุภศิลป์ ดาราสูรย์ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมือ
4417 นาย ศุภสวัสดิ์ วงศ์ฟัก หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
4418 นาย ศุภสาร บุตรเกตุ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
4419 นาย ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
4420 นางสาว ศุภัทรชนก ทับทอง สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4421 นาง ศุภาสินี กังวาลเนาวรัตน์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
4422 นางสาว เศรณี เค้ามูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4423 นางสาว โศภิต พุ่มพวง ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4424 นางสาว โศรดา กนกพานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
4425 นางสาว โศรดา หงษ์อินทร์ ฝ่ายบริหาร แพทยศาสตร์
4426 นาย สกล แหวนทองคํา สํานักงานวิทยทรัพยากร
4427 นางสาว สกล ชรินทร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
4428 นางสาว สกลวรรณ ชาวไชย ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4429 นางสาว สกลสุภา เวชวิฐาน ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
4430 อ. สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4431 นาย สงกานต์ เลิศคอนสาร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4432 นาย สงการณ์ จันทร์งาม หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
4433 นาย สงขลา ชลาประเสริฐ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
4434 นาย สงคราม เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์
4435 นาย สงวน วงพินิจ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
4436 นาง สงวนวงศ์ วงษ์ทองดี คณะวิทยาศาสตร์
4437 ผศ.ดร. สงวนศรี ขันธวิเชียร ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
4438 นาง ส่งศรี สมอคร คณะทันตแพทยศาสตร์
4439 นาย ส่งศักดิ์ ศรีสง่า หน่วยวิจัยเฉพาะทาง สัตวแพทย์
4440 นาง สงัด ใบบาง สถาบันวิจัยสังคม
4441 นางสาว สง่า ม่ังแพร คณะแพทยศาสตร์
4442 นาย สง่า หงษ์อินทร์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4443 นางสาว สจี จิตรเสนอ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
4444 นาง สดศรี สุขเกษม สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
4445 รศ. สดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์
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4446 นาย สถาพร สุปรีชากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
4447 นาย สถาพร ทรัพย์อยู่ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4448 นางสาว สถาพร งามอุโฆษ ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
4449 นางสาว สถาพร รุ่งสองแคว ส่วนอาคารและสถานท่ี สกภ.
4450 นาย สถิตย์ ศิริบูรณ์ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร์
4451 ศ.ดร. สถิรกร พงศ์พานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4452 นาย สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4453 นางสาว สนฉัตร จันทร์สุข หน่วยการเงิน ทันตแพทย์
4454 นาย สนชัย คณะธรรม หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
4455 นาย สนทัศน์ สกุลทอง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4456 นางสาว สนธยา ช่ืนภิรมย์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
4457 นาย สนธยา ศรีวันแก้ว ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4458 นางสาว สนธยาพร พรจินดา ฝ่ายการงบประมาณ สบย
4459 นาย สนธิ เจริญลพ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4460 นาย สนอง สรรพโชติ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
4461 ผศ. สนอง ศิริมงคลสกุล คณะสหเวชศาสตร์
4462 นาย สนอง แก้วสังข์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4463 นาย สนอง วิลุนระพันธ์ งานห้องสมุด สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
4464 นาย สนอง เอกสิทธ์ิ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4465 นาง สน่ัน อ่วมเกิด คณะครุศาสตร์
4466 นาย สน่ัน เชยกลิ่น ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
4467 นาย สนาน ศิริ ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
4468 นาย สนาม เจิมขุนทด ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4469 นาง สนิท บุณยรัตพันธ์ุ คณะทันตแพทยศาสตร์
4470 ดร. สบิณฑ์ ศรีวรรณบูรณ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาฯ
4471 นางสาว สใบทอง หนูน้อย ฝ่ายการบัญชี สบง
4472 นางสาว สไบทิพย์ ฤทธิอา ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
4473 นาย สม เก้าเด่น ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4474 นาย สม แสงบงกฎ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4475 นางสาว สมเกศ ช่างไม้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4476 นาย สมเกียรติ องกิตติกุล ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
4477 นาย สมเกียรติ ใบเตย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4478 นาย สมเกียรติ วงษ์ทิม ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
4479 นาย สมเกียรติ คูณทวีพร หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
4480 นาย สมเกียรติ บุญนา หน่วยหอพักนิสิต สบน.
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4481 นาย สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
4482 นาย สมเกียรติ โพธ์ิน่ิมแดง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
4483 นาย สมเกียรติ ยศสกุลเลิศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4484 นาย สมควร ธิมาบุตร ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
4485 นาย สมควร ประเมธิ์ศรี สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4486 นาย สมคิด ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4487 นาง สมคิด แก้วสนธิ คณะเศรษฐศาสตร์
4488 นาง สมคิด รักษาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์
4489 นาย สมคิด หมอกมืด ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
4490 นาย สมคิด ทองศิลา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4491 นาย สมคิน เชิงปลอด ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
4492 ผศ.ดร. สมจารี ปรียานนท์ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
4493 นาย สมจิต ชูเพชร สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4494 นาง สมจิต ชิวปรีชา ภาควิชาประถมศึกษา ครุศาสตร์
4495 นาย สมจิต ชุ่มเมืองเย็น ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมือ
4496 นาง สมจิต หอ้ยเหม ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4497 นาย สมจิตร รักษาศรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4498 นางสาว สมจิตร ซ้ิวสําราญ คณะแพทยศาสตร์
4499 นาย สมจิตร หาปัญนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4500 นาง สมจิตร อัศวแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
4501 นาย สมจิตร คําวังสืบ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4502 นางสาว สมจิตร กองสิน ฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา
4503 นางสาว สมจินตนา สุวรรณสิงห์ สํานักตรวจสอบ สภม
4504 นาง สมใจ ภิริยะกากูล สํานักงานวิทยทรัพยากร
4505 รศ.ดร. สมใจ เพ็งปรีชา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4506 นาย สมใจ แสงดารา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
4507 นางสาว สมใจ วิเชียรชม ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์
4508 ผศ.ดร. สมใจ บุญศิริ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4509 นาย สมใจ ทองศรี คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
4510 นางสาว สมใจ ต้ังระเบียบ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
4511 นางสาว สมใจรักษ์ ฉัตรมณี ฝ่ายบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
4512 นาง สมชนก ภาสกรจรัส ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
4513 รศ.นพ. สมชัย วงศ์วิริยะธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
4514 นาย สมชาติ แพงแก้ว สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4515 ศ.ดร. สมชาย โอสุวรรณ สาขาศึกษาวิจัยปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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4516 รศ. สมชาย จิตะพันธ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
4517 นาย สมชาย เบญจพล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4518 ศ.น.สพ. สมชาย จันทร์ผ่องแสง ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
4519 นาย สมชาย หอมจันทร์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4520 นาย สมชาย วงษ์จํารัส ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
4521 นาย สมชาย เกิดรุ่งเรือง สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
4522 นาย สมชาย จันทร์งาม ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4523 นาย สมชาย ชินสงวนเกียรติ งานประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
4524 นาย สมชาย แก่นพุฒ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4525 นาย สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
4526 นาย สมชาย เผือกผ่อง สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
4527 นาย สมชาย แก้วพลอย สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
4528 นาย สมชาย หมอกกล่อม หน่วยสารบรรณ เศรษฐศาสตร์
4529 นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4530 นาย สมชาย อิสระวาณิชย์ ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4531 รศ.นพ. สมชาย สุวจนกรณ์ ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4532 ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดุงรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
4533 นาย สมชาย บังเกิด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4534 นาย สมชาย อูบคํา หน่วยอาคารสถานท่ี วิทยาศาสตร์
4535 นาย สมชาย สุภาพ หน่วยหอพักนิสิต สบน.
4536 นาย สมชาย เกรียงไกรวศิน ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
4537 นาย สมเชาว์ เนตรประเสริฐ คณะครุศาสตร์
4538 ดร. สมเช้ือ ภักดีภัทรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
4539 นาย สมถวิล กอหะสุวรรณ ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สบว
4540 นาง สมทรง กมลสินธ์ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
4541 นาง สมทรง แดงบํารุง คณะแพทยศาสตร์
4542 นาย สมทรง ธุระบุตร คณะแพทยศาสตร์
4543 นาง สมทรง แก้วกระจ่าง หน่วยการเงินและบัญชี บัญชี
4544 นาย สมนึก ประยูรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
4545 นาง สมนึก พุ่มพวง สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
4546 นาย สมนึก สถิตย์สุนทร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
4547 นาย สมนึก เสือโรจน์ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
4548 ผศ. สมนึก ปฏิปทานนท์ คณะครุศาสตร์
4549 นาย สมนึก ศรีรุ่งเรือง หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ นิติศาสตร์
4550 นาง สมบัติ รื่นกระวี ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
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4551 นาย สมบัติ อยู่เมือง ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4552 นาย สมบัติ น่วมสําลี งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4553 นาย สมบัติ ทองไพบูลย์ ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4554 นาย สมบัติ พึ่งคุ้ม งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
4555 นาย สมบัติ อินทร์คง ฝ่ายวิจัย ทรัพยากรทางนํ้า
4556 นาย สมบัติ หมัดใจหนัก หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
4557 ว่าท่ี ร.ต. สมบัติ พรหมสวรรค์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4558 นาย สมบัติ ปานน่ิม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4559 นาย สมบัติ จันมาทนะ แผนกวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
4560 นาย สมบุญ บุญดีกุล ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรทางนํ้า
4561 นาง สมบุญ เหลาชัย หน่วยธุรการและบุคคล โรงพยาบาล ทันตแพทย์
4562 นาง สมบูรณ์ หลายพัฒน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4563 นาย สมบูรณ์ พันวา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4564 นาย สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
4565 นางสาว สมบูรณ์ เอี่ยมลาภะ หน่วยเอกสารวิชาการ บัญชี
4566 นาย สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
4567 นาย สมบูรณ์ จันทร์เอี่ยม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4568 นาย สมบูรณ์ เหรียญภูมิการกิจ ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
4569 นางสาว สมบูรณ์ แพเกาะ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
4570 ว่าท่ี ร.ต. สมบูรณ์ แย่งคุณเชาว์ งานกายภาพ ทันตแพทยศาสตร์
4571 นาย สมปอง ภู่หลง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4572 นาง สมปอง คํ้าคูณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4573 นาย สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4574 นาย สมพงศ์ ป่ินทองพันธ์ุ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4575 นาย สมพงษ์ สิงห์นิล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4576 นาย สมพงษ์ ใจดี ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4577 นาย สมพงษ์ พรรค์สมบัติ งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
4578 นาย สมพงษ์ ชุติกุลสวัสดิ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4579 รศ. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
4580 ว่าท่ี ร.ต. สมพงษ์ ท้ังวงศ์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
4581 ผศ.ดร. สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
4582 นาย สมพงษ์ อินทร์คล้า ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
4583 นพ. สมพร สาระยา คณะแพทยศาสตร์
4584 นางสาว สมพร เสียงเสนาะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4585 นาง สมพร เซ่งศรี คณะวิทยาศาสตร์
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4586 นาง สมพร ปลื้มกุศล ภาควิชาประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์
4587 ศ.ทญ.ดร. สมพร สวัสดิสรรพ์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย์
4588 ผศ.ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
4589 นาย สมพร เอี่ยมสําอางค์ สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
4590 นาง สมพร รัมสังข์ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
4591 นาย สมพร พุทธา หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
4592 นาง สมพร เอี่ยมรอด หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อักษรศาสตร์
4593 นาง สมพร ปิยะกุลดํารง หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
4594 ผศ. สมพร เตชะงามสุวรรณ หน่วยพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
4595 นาง สมพร ไชยชิต หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
4596 นาง สมพร บุญนา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4597 นาง สมพร ตรีเดชี ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สบศ.
4598 อ. สมพร หาญดี กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
4599 นางสาว สมพรนุช ตันศรีสุข สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต อักษรศาสตร์
4600 นาง สมพรพิศ คล้ายนิล ภาควิชาสรีรวิทยา เภสัชศาสตร์
4601 นาย สมพันธ์ุ รุ่งศิริโรจน์ คณะแพทยศาสตร์
4602 นาง สมพิศ เจริญภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4603 นาง สมพิศ ภัทรนาวิก สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4604 นาย สมพิศ พรชัย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4605 นาย สมภพ เวชกาญจนา ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4606 ศ.นพ. สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
4607 รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์
4608 นาย สมภพ เสวกพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4609 นาย สมภพ เบญจฤทธ์ิ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
4610 นาย สมโภช พูลวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4611 นาย สมโภช อินทรแพทย์ งานบริหารและธุรการ สถาบันเอเชียศึกษา
4612 ว่าท่ี ร.ต. สมโภชน์ รอดวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
4613 นาย สมยศ สนธินุช ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
4614 นาย สมยศ เพิ่มมงคล คณะทันตแพทยศาสตร์
4615 ผศ.ดร. สมยศ ชิดมงคล ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
4616 รศ. สมยศ ศรีสถิตย์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
4617 นาย สมยศ เรืองสวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4618 นาย สมยศ โรหิตรัตน์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4619 นาง สมร พึ่งทองหล่อ บัณฑิตวิทยาลัย
4620 นาง สมร สุทธิชาติ หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
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4621 นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สบร
4622 ศ.ทญ. สมรตรี วิถีพร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
4623 นางสาว สมรศรี วัฒนนราธร ฝ่ายการพัสดุ สบง
4624 นาง สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
4625 นาย สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
4626 นางสาว สมฤดี ตัมพพันธุชาติ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4627 อ.ดร. สมฤดี จิตประไพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
4628 นาง สมฤดี สังขดิษฐ์ ศูนย์บริหารกลาง สนม.
4629 นาง สมฤทัย ไตรสาคร ศูนย์กฎหมายและนิติการ สนม.
4630 นางสาว สมฤทัย สังขริม ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4631 นางสาว สมฤทัย บัวเพ็ชร์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4632 ผศ.สพ.ญ. สมลักษณ์ พวงชมภู ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
4633 นาง สมศรี คงรอด บัณฑิตวิทยาลัย
4634 นาง สมศรี เพ็ชรย้ิม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4635 นาง สมศรี สุขบาง คณะทันตแพทยศาสตร์
4636 นาง สมศรี สุทธิธารณ์นฤภัย สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4637 นาง สมศรี จงจรูญหิรัณย์ งานคลังและพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
4638 นาง สมศรี พินัยนิติศาสตร์ งานนโยบายและแผน วิทยาศาสตร์
4639 นาง สมศรี สิงห์ลอ โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
4640 ผศ. สมศรี ตรีทิเพนทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4641 นาง สมศรี กันหาธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4642 ศ.ดร. สมศักดิ์ ดํารงค์เลิศ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
4643 นาย สมศักดิ์ จั่นบุปผา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
4644 นาย สมศักดิ์ วัฒนาอําไพ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
4645 นาย สมศักดิ์ เล็กลาด ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4646 ศ. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
4647 น.พ. สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ คณะแพทยศาสตร์
4648 นาย สมศักดิ์ สุขมะโน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4649 นาย สมศกัดิ์ ยอแสง ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
4650 นาย สมศักดิ์ สะยอวรรณ แผนกขาย โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4651 ผศ.ทพ. สมศักดิ์ เจิ่งประภากร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์
4652 ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4653 นาย สมศักดิ์ กลิ่นขจร หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
4654 นาย สมศักดิ์ นุ่มพินิจ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4655 นาย สมศักดิ์ อินชะนะ หน่วยอาคารสถานท่ี
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4656 นาย สมศักดิ์ เจริญผล สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4657 นาย สมศักดิ์ โพธ์ิน่ิมแดง สถาบันภาษา
4658 นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
4659 นาย สมศักดิ์ ภัคภิญโญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
4660 นาย สมศักดิ์ ปัญญาดี ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
4661 นาย สมศักดิ์ เรืองวุฒิชนะพืช งานพัฒนาและบริการเครื่องมือฯ วิทยาศาสตร์
4662 นาย สมศักดิ์ ชมใจ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
4663 นาย สมศักดิ์ สายสินธ์ุชัย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
4664 นาย สมศักดิ์ แซ่โง้ว หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์
4665 รศ.นพ. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แพทยศาสตร์
4666 นาย สมศักดิ์ ศรีตะลาลัย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4667 นาย สมศักดิ์ กระฉ่อนวงค์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
4668 นาง สมสินี พิมพ์ขาวขํา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
4669 นาย สมหมาย พงษ์เวช คณะแพทยศาสตร์
4670 นาย สมหมาย บัณฑิตตา ศูนย์กีฬาแหง่จุฬาฯ
4671 รศ.ทพ. สมหมาย ชอบอิสระ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
4672 นาย สมัคร หาริวร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4673 นาย สมัคร แก้วอัคฮาด ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
4674 นาย สมัคร นีรนาทธารา ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
4675 นาย สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4676 นาย สมัย นัยนิตย์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
4677 นาย สมาน เหล่าดํารงชัย ศูนย์วิจัยการย้ายถ่ินฯ สถาบันเอเชียศึกษา
4678 นางสาว สมาพร ดอนน้อย หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
4679 นาย สมาร์ท อยู่ศิริ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สหเวชศาสตร์
4680 นาย สมิทธ์ิ บุญชุติมา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
4681 นาย สยาม ทองแสง หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
4682 นาง สยุมพร แดงจีน หน่วยหอพักนิสิต สบน.
4683 ทพ. สรกฤตย์ วิวัฒน์พนชาติ คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย์
4684 นาย สรจิตร ชูนุ้ย คณะทันตแพทยศาสตร์
4685 นาย สรชัย พิศาลบุตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4686 นาย สรพงษ์ บรรเทิงจิตร หน่วยโสตทัศนศึกษา ทันตแพทย์
4687 อ.นพ. สรภพ เกียรติพงษ์สาร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4688 นาย สรรค์ คงยืน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4689 นาย สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
4690 นางสาว สรรพพร เรไรวรรณ ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
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4691 นาย สรรเพชญ โสภณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
4692 นาย สรวง จีนขี คณะวิทยาศาสตร์
4693 นาย สรวิศ นฤปิติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
4694 นาย สรศักดิ์ สิทธิสังข์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4695 ผศ.ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
4696 นางสาว สรัชธร จิรไวทยกุล สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4697 นางสาว สรัญญา เก่งสาริกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
4698 นาง สรัญญา นุ่มโต ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4699 นาง สรัญญา ภูมินาถ หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
4700 นางสาว สรัญญา หวังจงมีชัยกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจ BBA บัญชี
4701 นางสาว สราลี สงค์จําเริญ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร
4702 นาย สราวุธ อาปณกะพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
4703 รศ.ดร. สราวุธ อนันตชาติ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
4704 นาย สราวุธ วรรณทวี ฝ่ายบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
4705 อ. สริญญา รอดพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4706 นางสาว สรินญา ชาสุรินทร์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
4707 นาง สรินทร ลิ่มปนาท ฝ่ายวัสดุเซรามิก สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
4708 นาง สรินทร์ยา สุพรรณพงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
4709 นางสาว สรียา เชาว์เฉลิมพงศ์ คณะครุศาสตร์
4710 นางสาว สโรชา โหมดมณี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4711 นาง สฤณีกลันทกานนท์ ทองทรง หน่วยสรีรวิทยา สัตวแพทย์
4712 รศ. สฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
4713 นาย สละ เพียรทรัพย์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
4714 ดร. สลา สามิภักดิ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
4715 นางสาว สลิลทิพ บุญโต แผนกหนังสือไทย
4716 นาย สวนิต ยมาภัย คณะนิเทศศาสตร์
4717 นาง สวรรค์ เขียวน้อย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4718 นาง สวรักษ์ ชนะภัย หน่วยกิจการนิสิต วิศวกรรม
4719 รศ.ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา คณะวิศวกรรมศาสตร์
4720 นาย สวัสดิ์ เกิดโพชา คณะทันตแพทยศาสตร์
4721 นาย สวัสดิ์ จงกล คณะครุศาสตร์
4722 นาย สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ หน่วยพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
4723 นาย สวาท บุญฟัก หน่วยหอพักนิสิต สบน.
4724 นางสาว สไวรินท์ ทิพย์คง กลุ่มระบบงาน MM สํานักงานระบบ
4725 นาย สหชาติ ม่ิงมิตร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
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4726 นางสาว สหฤทัย เจียมศรีพงษ์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สัตวแพทย์
4727 นาง สหัทยา เภาวะนิต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4728 นาง สอน กิจสมโภชน์ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4729 นาง สอิ้ง ผลานุสนธ์ิ สถาบันภาษา
4730 นาย สะอาด วิโรจน์รัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
4731 นาง สะอาด บัวอยู่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4732 นาย สักดา รังผึ้ง สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4733 นาย สังข์ ชมช่ืน ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
4734 นาย สังวรณ์ เนยคํา โครงการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ สัตวแพทย์
4735 นาง สังวาน เกิดแก้ว คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
4736 นาง สังวาลย์ เพ็ชรปูน คณะทันตแพทยศาสตร์
4737 นาย สังวาลย์ มลิทอง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4738 นาย สังเวียน ซ้อนใสย์ ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
4739 รศ.ดร. สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
4740 รศ.ดร. สัญญา สัญญาวิวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
4741 นาง สัญญา หวลบุตตา ฝ่ายการพัสดุ สบง
4742 รศ. สัตถาพร สิโรตมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
4743 นาย สัตยา ชาคร งานบริหารและธุรการ ศ.เครื่องมือ
4744 รศ.ดร. สันติ คุณประเสริฐ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
4745 นาย สันติ โสดา หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
4746 นาย สันติ รัฐบดีกุล ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
4747 นาย สันติ ภัยหลบลี้ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
4748 นาย สันติพงศ์ บริบาล ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
4749 นาย สันติวัฒน์ จันทร์ใด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4750 นาย สันทัด จันทร์ประภาพ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
4751 นาย สันทัด ชุมตรีนอก ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4752 นาย สันทัด มงคลแก่นทราย สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4753 นาย สันทัด สุขทรัพย์ งานพัฒนาและบริการเครื่องมือฯ วิทยาศาสตร์
4754 รศ.ภก.ดร. สมัพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา ภาควิชาเภสัชเวท เภสัชศาสตร์
4755 นาย สัมพันธ์ บุปผา คณะสหเวชศาสตร์
4756 นาย สัมพันธ์ ธรรมเจริญ หน่วยสรีรวิทยา สัตวแพทย์
4757 นาย สัมพันธ์ เพชรวารี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4758 นาง สัมฤทธ์ิ ไกรสวัสดิ์ ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
4759 นาง สัมฤทธ์ิ บุญยะวัตร คณะแพทยศาสตร์
4760 นาย สัมฤทธ์ิ ลออนวล ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
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4761 ผศ.ดร. สัมฤทธ์ิ วัชรสินธ์ุ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4762 นาย สาคร ปรีดาศักดิ์ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท
4763 นาย สาคร พันทวี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
4764 นางสาว สาธนี พรมสุวรรณ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา บัญชี
4765 รศ.ดร. สาธิต วงศ์ประทีป ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
4766 นาย สาธิต หนูจันทึก สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4767 นาย สาธิต แก้วสระแสน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครศุาสตร์
4768 รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4769 นาย สานนต์ บอกสันเทียะ หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
4770 นาย สาม จันทินมาธร หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
4771 นาย สามารถ เจียสกุล คณะเศรษฐศาสตร์
4772 นาย สามารถ บริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
4773 นาย สามารถ พูลสวัสดิ์ อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4774 นาย สามารถ ศิลา งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร์
4775 นาย สามารถ หินผา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4776 นาย สามารถ เตียศิริ ฝา่ยบัญชีและงบประมาณ
4777 นาย สามารถ ตริตรอง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4778 นาง สายใจ อานันทนะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
4779 นาง สายใจ มธุราสัย คณะทันตแพทยศาสตร์
4780 นาง สายใจ คล้ายพุฒ สถาบันไทยศึกษา
4781 นางสาว สายใจ ชาตินคร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
4782 นาง สายชล อ่องหร่าย ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
4783 นาย สายชล ทองศรี งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
4784 นางสาว สายฝน เต่าแก้ว สํานักงานวิทยทรัพยากร
4785 นางสาว สายฝน วุฒิยา ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเน่ือง เศรษฐศาสตร์
4786 นาง สายพิณ ศิลาสานต์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
4787 นาง สายพิณ นาคนาเกร็ด สํานักงานวิทยทรพัยากร
4788 อ.ดร. สายรุ้ง ซาวสุภา ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
4789 รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
4790 นางสาว สายสมร สวัสดี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
4791 นาง สายสุนีย์ สุขสุด สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4792 นาย สายัณห์ ย้ิมหัวไผ่ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
4793 ผศ. สารภี แกสตัน ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร์
4794 นาย สารัช สุนทรโยธิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
4795 นาง สาริกา สังข์งาม คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย์
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4796 อ. สาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4797 ผศ. สาวิตรี เจริญพงศ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์
4798 นางสาว สาวิตรี ตรีสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4799 นางสาว สาวิตรี ทองยศ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
4800 นางสาว สาวิตรี พืชผล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
4801 นางสาว สาวิตรี งามวาจา สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4802 นาง สําเนา วงษ์ทับทิม คณะแพทยศาสตร์
4803 นาย สําเนา คําละออ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
4804 นาง สําเนา สุขใหม่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4805 นาง สําเนา สุตวัฒน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4806 นางสาว สําเนา ละม้ายพันธ์ุ หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
4807 นาง สําเนียง บรมบรรจง หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
4808 นาย สําเนียง เสนใส โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4809 นางสาว สําเนียง พันทบ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4810 นางสาว สําเภา คล้ายโพธ์ิทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
4811 นาง สํารวม คชสําโรง คณะแพทยศาสตร์
4812 นาง สํารวย สุขเกษม หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
4813 นาย สํารวย บุตรอ่วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4814 นาย สํารวย สีปานม่ัน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
4815 นางสาว สํารวล คลังเพ็ชร์ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยพลังงาน
4816 นาย สําราญ ท่ังทอง ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
4817 นาง สําราญ ขาวมัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4818 นาย สําราญ เรียนศรี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
4819 นาง สําราญ กุราราช หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
4820 นางสาว สําราญ แก้วพึ่งทรัพย์ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
4821 นาย สําเริง ศรีสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
4822 นาย สําเริง เทียนเย็น ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
4823 นาย สําลี ตัณฑุลวณิชย์ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง
4824 นาง สําอาง แจ่มเมฆ คณะทันตแพทยศาสตร์
4825 นาง สําอางค์ นุชแดง คณะแพทยศาสตร์
4826 นาย สําอางค์ นกสกุล คณะแพทยศาสตร์
4827 นาย สําอางค์ อ่ําธูป ฝ่ายประชาสัมพันธ์และศิลปกรรม
4828 นาง สิณะตา ศรีสวาท ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สํานักบริหารวิจัย
4829 นาย สิทธิ รักษาศรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4830 นาย สิทธิไกร ทับแสง สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
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4831 นาย สิทธิชัย แก้วเบญจกานต์ คณะวิทยาศาสตร์
4832 นาย สิทธิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4833 นาย สิทธิชัย เงินกระแชง หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
4834 นาย สิทธิโชค ลาชโรจน์ หน่วยพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
4835 อ.ดร. สิทธิโชค พวงทองทับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
4836 นาย สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณะเศรษฐศาสตร์
4837 นาย สิทธิพงษ์ วารีเจริญ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
4838 นาย สิทธิพร เทพบรรเทิง คณะทันตแพทยศาสตร์
4839 อ.ดร. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4840 นาย สิทธ์ิภพ จิตต์คงไทย หน่วยอาคารสถานท่ี สัตวแพทย์
4841 นาย สิทธิภูมิ นิสายานนท์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
4842 นางสาว สิทธิวัลย์ เดชะวนิช สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
4843 นาย สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
4844 นาย สินธ์ุ ศรีเคลือบ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
4845 นางสาว สินี เทือนประโคน ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
4846 นางสาว สิรภัทร สุริยะ ศูนย์ผ่าตัด แพทยศาสตร์
4847 นาย สิริ ธนูศิลป์ สายงานยานพาหนะ สกภ.
4848 นางสาว สิริกร ศิริเจริญแสง ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ สบร
4849 นางสาว สิริกัญญา โฆวิไลกูล ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
4850 อ. สิริกัญญา สิงห์คุณา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
4851 นาง สิริกาญจน์ ภูหานาม หน่วยส่งเสริมและบริหารการวิจัย บัญชี
4852 นางสาว สิริกาญจน์ ธุพรรณ์ คณะแพทยศาสตร์
4853 นางสาว สิริกาญจน์ พิทักษ์ธนโชค หลักสูตรบริหารธุรกิจ BBA บัญชี
4854 ผศ.ดร. สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
4855 นาย สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
4856 นาง สิรินุช อังกินันทน์ ฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียศึกษา
4857 นาย สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
4858 นาย สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ หน่วยการประชุม ประชาสัมพันธ์ แพทยศาสตร์
4859 นางสาว สิริพร ลิ้มอุทัยทิพย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สบม
4860 นางสาว สิริพร นพจิราพงษ์ คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
4861 นาง สิริเพ็ญ กิตติวิโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
4862 นางสาว สิริภัทท์ ปิลันธนดิลก ฝ่ายวิชาการ เศรษฐศาสตร์
4863 อ. สิริภัทร ช่ืนค้า โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4864 ศ.ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
4865 นางสาว สิริรัตน์ มีศิลป์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
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4866 นางสาว สิริรัตน์ จันทร์ทองภักดี ฝ่ายบริหาร ทันตแพทยศาสตร์
4867 นาง สิริลักษณ์ ยอดแสง ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
4868 อ.ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร์
4869 ผศ.ดร. สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4870 ศ.ดร. สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4871 นางสาว สิริสุดา ผลใหม่ งานคลังและพสัดุ ศิลปกรรม
4872 นางสาว สิริอร เศรษฐมานิต ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
4873 นางสาว สิรีธร โกวิทวีรธรรม ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
4874 ผศ.ดร. สิรีรัตน์ จารุจินดา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4875 นางสาว สิวะพร ก๊วยสมบูรณ์ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สํานักทะเบียน
4876 นาย สีใคร ชรินทร์ งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
4877 ผศ. สีชมพู นรภูมิพิภัชน์ ภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว ทันตแพทย์
4878 นาง สีนวน ก้านขุนทด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4879 รศ. สีมา ชัยสวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4880 นาย สีหศักดิ์ โรจนอภิชาติสกุล ฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา
4881 นาย สืบ ดูอ่อน หน่วยอาคารสถานท่ี วิทยาศาสตร์
4882 อ.นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
4883 นาย สืบสกุล พิภพมงคล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
4884 รศ.ดร. สุกรี รอดโพธ์ิทอง ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
4885 อ.ดร. สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร สหเวชศาสตร์
4886 นางสาว สุกฤตา ดํารงธนสมบัติ หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
4887 นาย สุกฤษฏ์ิ สกุลแสงสุข ศูนย์บริหารกลาง สนม.
4888 นางสาว สุกัญชญา วงศ์สกุล แผนกบัญชีเจ้าหน้ีการค้า
4889 นางสาว สุกัญญา โอชกะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4890 นางสาว สุกัญญา วีรวัฒนกุมพะ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร์
4891 รศ.ดร. สุกัญญา สุนทรส คณะวิทยาศาสตร์
4892 นาง สุกัญญา ม่ังดี หน่วยการเจ้าหน้าท่ี สถาบันภาษา
4893 นางสาว สุกญัญา จิตรแน่น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
4894 นางสาว สุกัญญา อยู่ชมสุข หน่วยวางแผนและพัฒนา สถาปัตย์
4895 ผศ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4896 นางสาว สุกัญญา พวงกุนฑล ฝ่ายทุนวิจัย สํานักบริหารวิจัย
4897 นางสาว สุกัญญา วงศ์รุ่ง หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต นิติศาสตร์
4898 นางสาว สุกัญญา เจริญพร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4899 นางสาว สุกัญญา แก้วล้อม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
4900 นางสาว สุกัญญา บุญอิ่ม ศูนย์บริหารความเสี่ยง
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4901 นางสาว สุกัลยา โพทอง งานทะเบียนประเมินผลการศึกษา วิศวกรรม
4902 นาง สุกานดา ใหญ่โสมะนัง งานห้องสมุด วิทยาศาสตร์
4903 นาง สุกานดา โสตถิโสภณ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสังคม
4904 นางสาว สุกานดา เหลืองอ่อน คณะเศรษฐศาสตร์
4905 นางสาว สุกานดา แซ่เตียว ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
4906 นาย สุกิจ วิเศษสินธ์ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4907 นาย สุกิจ ภัทรมาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
4908 นางสาว สุกิจ ศรีวิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4909 นาย สุกิจ พู่พวง สาขาวิชาภาษาสเปน อักษรศาสตร์
4910 นาย สกุิจ กาญจนโบษย์ หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์
4911 นาย สุกิจ มาเอียด งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
4912 นาย สุข บํารุงสิน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สัตวแพทย์
4913 นางสาว สุขใจ แซ่เบ๊ งานคลังและพัสดุ สถาปัตย์
4914 นาย สุขนาถ โบว์สุวรรณ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4915 นางสาว สุขรัณญา โต๊ะทองแดง ฝ่ายเงินฝาก
4916 นางสาว สุขฤทัย วิทยากุลชัย ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
4917 รศ.ดร. สุขศรี บูรณะกนิษฐ คณะครุศาสตร์
4918 นาง สุขสันต์ นาคะลักษณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
4919 ศ.นพ. สุขิต เผ่าสวัสดิ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
4920 นาย สุขุม เพ็งเอียด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
4921 รศ.ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
4922 นาง สุคนทา ยุวพรหม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สบม
4923 นางสาว สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ งานนโยบายและแผน สัตวแพทย์
4924 นาย สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
4925 นาย สุจวบ ม่วงขาว สํานักงานวิทยทรัพยากร
4926 อ.ดร. สจุาริณี สินไชย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4927 นาง สุจารี ทรัพย์เกษม ทันตกรรม ศุนย์สุขภาพ
4928 นางสาว สุจิต เจาฑาฑิต สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4929 นาง สุจิตต์ เรืองจํานงค์ศิลป์ คณะแพทยศาสตร์
4930 นาง สุจิตร เขียวอ่อน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4931 นาง สุจิตรา ดาโรจน์ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร
4932 นางสาว สุจิตรา มังกโรทัย สํานักตรวจสอบ สภม
4933 รศ. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4934 นาง สุจิตรา พรเจริญ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
4935 รศ.ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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4936 นางสาว สุจิตรา คชารักษ์ ส่วนบริหารสยามกิตติ์ ทส.
4937 นาย สุจิน ล้อมวงษ์ ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
4938 รศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4939 นางสาว สุจินดา กีรติชีวนันท์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
4940 น.พ. สุจินต์ อึ้งถาวร คณะแพทยศาสตร์
4941 นาย สุจินต์ มีศิลป์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
4942 นางสาว สุจินต์ ศิริสวัสดิ์ หน่วยชีวเคมี สัตวแพทย์
4943 นาย สุจินต์ คมฤทัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4944 นางสาว สุจินันท์ สะวิคามิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4945 นาง สุจิรา งามอินทร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
4946 รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
4947 นางสาว สุชันษา ธานี ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
4948 นาย สุชัย วารกานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
4949 นางสาว สุชา สุทธิเลิศ สํานักงานวิทยทรัพยากร
4950 นาง สุชาดา รัตนวิจิตร บัณฑิตวิทยาลัย
4951 รศ. สุชาดา จาติกวนิช ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4952 รศ. สุชาดา ศิริพันธ์ุ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4953 ศ.กิตติคุณ ดร. สุชาดา กีระนันทน์ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
4954 รศ.ภญ.ดร. สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
4955 รศ.ดร. สุชาดา บวรกิติวงศ์ ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
4956 นางสาว สุชาดา สุริยมงคล ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
4957 นางสาว สุชาดา มาธรรม ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
4958 ศ.ดร. สุชาติ โสมประยูร คณะครุศาสตร์
4959 ผศ.ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4960 นาย สุชาติ พงษ์ทอง สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม
4961 นาย สุชาติ โพธ์ิน่ิมแดง สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
4962 นาย สุชาติ แก้วสุข หน่วยสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
4963 นาย สุชาติ ทองคํา สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4964 ผศ.ดร. สุชาติ ชะนะมา ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
4965 นาย สุชาติ กาลวสุกุล หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ทันตแพทย์
4966 นาย สุชาติ เทพนิมิตร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4967 นาย สุชาติ ปรุงธัญญะพฤกษ์ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4968 นาย สุชาติ แพงเหล่า คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
4969 นางสาว สุชานันท์ พิมแพง สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
4970 รศ. สุชาย ตรีรตัน์ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์
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4971 นาย สุชิน แควน้อย ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร
4972 นาง สุชิรา ปัญญาสันติกุล หน่วยการเจ้าหน้าท่ี แพทยศาสตร์
4973 นาง สุฑามาศ หวังดี ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
4974 นางสาว สุณัฏฐา ศิริกุล หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
4975 นางสาว สุณัฐธิชา จิวลวัฒน์ ส่วนบริหารสยามกิตติ์ ทส.
4976 นางสาว สุณีย์ บัวประดิษฐ์ งานบริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทันตแพทย์
4977 นางสาว สุณีย์ จันทวงศ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
4978 นางสาว สุดใจ พึ่งทองหล่อ บัณฑิตวิทยาลัย
4979 นาง สุดใจ นิยมเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์
4980 นางสาว สุดใจ ผุดผ่อง สนง.จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4981 นาง สุดใจ บุญเรืองทิพย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
4982 นางสาว สุดใจ ลีละพงศ์วัฒนา สํานักงานเลขานุการ บัญชี
4983 นางสาว สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม
4984 นางสาว สุดธิดา ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
4985 รศ.น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
4986 นาง สุดา หินแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์
4987 นาง สุดา ประทีปสุวรรณ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
4988 นาง สุดา อุบลบาน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
4989 นาง สุดา พร้อมเช้ือแก้ว ศ.บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ วิทยทรัพยากร
4990 นางสาว สุดา พูลโภคผล หน่วยสารบรรณ แพทยศาสตร์
4991 นางสาว สุดา สันติเสวีกุล สถาบันเอเชียศึกษา
4992 นาง สุดา ไพบูลย์พุฒิพงศ์ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
4993 นาง สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
4994 นางสาว สุดาทิพย์ เฮงสุวรรณ สํานักงานโรงพยาบาล ทันตแพทย์
4995 นางสาว สุดาพร คําทุย งานคลังและพัสดุ บัญชี
4996 นางสาว สุดารัตน์ เวชประเสริฐ หน่วยโสตทัศนศึกษา ทันตแพทย์
4997 นาง สุดารัตน์ เลอศักดิ์สิทธ์ิ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม พาณิชยศาสตร์ฯ
4998 นางสาว สุดารัตน์ นับดี ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
4999 นางสาว สุดารัตน์ แก้วรักษ์ หน่วยการเงินและบัญชี บัญชี
5000 นางสาว สุดารัตน์ โคตรสมบัติ สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
5001 ศ. สุดาศิริ วศวงศ์ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
5002 นาง สุติมา เดชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
5003 นางสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.
5004 นาย สุทธา ฐิตวัฒนกุล ฝ่ายบริหารระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
5005 รศ. สุทธาทิพย์ จันทรสกุล ภาควิชาเภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
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5006 นาย สุทธิ มนาปี งานบริหารและธุรการ สถาบันการขนส่ง
5007 นาย สุทธิชัย นรนิตชัยกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
5008 ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5009 นางสาว สุทธินันท์ วงศ์สุวรรณ ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
5010 ผศ. สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
5011 ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5012 นางสาว สุทธิวรรณ ปรีชา ศูนย์จัดประชุมวิชาการ แพทยศาสตร์
5013 นาย สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
5014 นาย สุทรรศน์ ตันตระจักร ภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว ทันตแพทย์
5015 นาย สุทัศน์ รัตนกถิกานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
5016 น.พ. สุทัศน์ กลกิจโกวินท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
5017 นาย สุทัศน์ ทองศรี ศูนย์บรรณาสารสนเทศ(งานห้องสมุด) บัญชี
5018 นาย สทัุศน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5019 นางสาว สุทัศนีย์ บุญคง ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5020 นาย สุทิน ศรีหิรัญ สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
5021 นาย สุทิน ทาคําห่อ หน่วยคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
5022 นาง สุทีป แตงอ่อน ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสังคม
5023 นาย สุเทพ อ่อนธนู คณะแพทยศาสตร์
5024 นาย สุเทพ จันนา สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
5025 นาย สุเทพ แก้วกระจ่าง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์แพทยศาสตร์
5026 นาย สุเทพ ย่ีโถ หน่วยคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
5027 นาย สุเทพ สวนสุวรรณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์
5028 รศ.ดร. สุเทพ ธนียวัน ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5029 ผศ.ดร. สุเทพ เรืองวิเศษ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สัตวแพทย์
5030 นาย สุเทพ วังวารี สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน์ สกภ.
5031 นาย สุเทพ กลชาญวิทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
5032 นาย สุเทพ จันทร์แก้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
5033 นาย สุธน อ่วมอิ่มพืช คณะทันตแพทยศาสตร์
5034 ผศ.ดร. สุธนะ ติงศภัทิย์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
5035 นาง สุธนีย์ หงวนศิริ งานบริการการศึกษา เศรษฐศาสตร์
5036 รศ.ดร. สุธรรม สุริยะมงคล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
5037 อ.ดร. สุธรรมา นิติเกษตรสุนทร ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
5038 นาย สุธา ขาวเธียร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
5039 อ.ดร. สุธาดา ลอตินันทน์ ภาควิชาสรีรวิทยา ทันตแพทย์
5040 นาง สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
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5041 นางสาว สุธาทิพย์ กสิฤกษ์ ศูนย์บริหารกลาง สนม.
5042 นางสาว สุธาทิพย์ จิตต์วิวัต ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศสอ.
5043 อ.ดร. สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
5044 นางสาว สุธิดา นวลนุช สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
5045 นาง สุธิดา สวัสดิ์นที ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร
5046 นางสาว สุธิดา ศรีแก้ว หน่วยคัดกรองผู้ป่วยจุดเดียว ทันตแพทย์
5047 นางสาว สุธิดา ป่ินมาตร ส่วนบริหารกิจการตลาด
5048 นางสาว สุธินี รัตนอุดมสินชัย หน่วยทะเบียนและประเมินผล เศรษฐศาสตร์
5049 นางสาว สุธิสา เหมาะสม คณะแพทยศาสตร์
5050 รศ. สุธี พลพงษ์ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
5051 นาย สุธี สุขพันธ์ุ หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5052 นาย สุธี ไตรวิวัฒนา ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
5053 นาง สุธีรา ลิมปิสุรีย์ สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
5054 นางสาว สุธีรา นุ่มมณี ศูนย์การแปลและการล่ามฯ อักษรศาสตร์
5055 อ. สุธีรา พงศ์เทพูปถัมภ์ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
5056 นาย สุนทร บัวเนตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5057 นาย สุนทร ช่วงสุวนิช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5058 นาย สุนทร ตันศิริ หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
5059 รศ. สุนทร ศุภพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
5060 นาย สุนทร จริตงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5061 นาง สุนทรี ทองประเสริฐ สโมสรอาจารย์ สบน.
5062 ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
5063 นาง สุนทรี พะยอมหอม ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
5064 อ.ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
5065 นางสาว สุนทรี วัชรดํารงกุล ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
5066 นางสาว สุนทรี สรสนิธ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5067 อ.ดร. สุนทรี ทวีธนะลาภ ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร์
5068 นาง สุนัดดา ชัยรัตน์ สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยพลังงาน
5069 นาย สุนัน ชนะชัย หน่วยอาคารสถานท่ี
5070 ผศ. สุนันท์ พันธ์ุมีเชาวน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5071 นาง สุนันท์ บุญมา คณะเภสัชศาสตร์
5072 นางสาว สุนันท์ ทองมาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
5073 นาง สุนันท์ พุ่มใหญ่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5074 นาง สุนันท์ วศินสมบัติ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5075 นาง สุนันท์ พลอยสุข สํานักบริหารวิจัย สนม.
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5076 นางสาว สุนันท์ กําจร โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5077 นาง สุนันทา คุปต์กานต์ งานคลังและพัสดุ นิเทศศาสตร์
5078 รศ. สุนันทา สุวรรโณดม วิทยาลัยประชากรศาสตร์
5079 นางสาว สุนันทา วงศ์ชาลี ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5080 นางสาว สุนันทา บุญสิงห์ สํานักงานประกันคุณภาพ วิศวกรรม
5081 นางสาว สุนันทา ชมสวน สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5082 นาง สุนิดา รุ่งเจริญสุขชัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
5083 นาง สุนิต กลิ่นพงศ์ สํานักงานวิทยทรัพยากร
5084 นางสาว สุนิตย์ ตันศยานนท์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
5085 นางสาว สุนิตรา ภาคอินทรีย์ ฝ่ายวิชาการ แพทยศาสตร์
5086 นาง สุนิภา ม่วงเมือง ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
5087 นาง สุนิศา วรรณสุทธ์ิ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
5088 นางสาว สุนิษา กลึงพงษ์ หน่วยสารบรรณ ประชาสัมพันธ์ บัญชี
5089 นาง สุนี ทีปวิมลมาศ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5090 นาง สุนีย์ มีฉลาด หอสมุดกลาง วิทยทรัพยากร
5091 ศ.ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
5092 นาง สุนีย์ เกษเจริญ สํานักงานเลขานุการ ศ.เครื่องมือ
5093 นางสาว สุนีย์ บัวเพชร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5094 นาง สุนีย์ เพ็งที สํานักตรวจสอบ สภม
5095 นาง สุนีย์ คงภักดี งานห้องสมุด วิทยาศาสตร์
5096 นาง สุนีย์รัตน์ ตรีเงิน ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5097 รศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์
5098 นาย สุโน หิรัญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5099 นาย สุบิน ปราดเปรียว ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5100 อ. สุเบญจา เผ่าเหลืองทอง ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
5101 รศ. สุปราณี จิราณรงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5102 รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร ภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว ทันตแพทย์
5103 นาง สุปราณี แย้มย้ิม หน่วยการเงิน อักษรศาสตร์
5104 นางสาว สุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
5105 นางสาว สุปรีดา ลอตระกูล สํานักบริหารกิจการนิสิต
5106 นาย สุปัฎฐ์ แก้วกุลวณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5107 นาง สุปิยา ฤกขะวุฒิกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
5108 นางสาว สุปีร์ภรณ์ เฉลียวค้า ศูนย์และห้องปฏิบัติการ บัญชี
5109 ผศ. สุผานิต เกิดสมเกียรติ ภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาฯ นิติศาสตร์
5110 นาย สุพจน์ คล้ายโพธ์ิทอง คณะวิทยาศาสตร์
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5111 นาย สุพจน์ เขียวน้อย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
5112 ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5113 รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
5114 นาย สุพจน์ เพชรนุ้ย หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์
5115 ผศ. สุพจน์ รัชชานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5116 นาย สุพจน์ พุทธวงค์ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
5117 นาย สุพจน์ บุญเนียม สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5118 นาย สุพจน์ มะหัย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5119 นางสาว สุพนิจ พราหมทัศ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
5120 รศ. สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก สหเวชศาสตร์
5121 นาง สุพรรณี วราทร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์
5122 นาง สุพรรณี สมบุญธรรม คณะเภสัชศาสตร์
5123 นาง สุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม
5124 นาง สุพรรณี ร่วมสุข คณะแพทยศาสตร์
5125 นาง สุพรรณี โสภา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
5126 นาง สุพรรณี คงมะลวน งานคลงัและพัสดุ สัตวแพทย์
5127 นาง สุพรรณี เติมแก้ว ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
5128 นางสาว สุพรรษา ภูมิชาติ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5129 นาย สุพรี เจ๊ะมะ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5130 นาย สุพล บุญแขม หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เศรษฐศาสตร์
5131 รศ.น.สพ.ดร. สุพล เลื่องยศลือชากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สัตวแพทย์
5132 นางสาว สุพัฒตา แสนประเสริฐ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
5133 นาย สุพัฒน์ โอเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร ์แพทยศาสตร์
5134 นาย สุพัฒน์ แสนคํา หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ นิติศาสตร์
5135 นาง สุพัตรา อมรนิมิตร คณะแพทยศาสตร์
5136 นาง สุพัตรา พันธ์ุบุญปลูก คณะรัฐศาสตร์
5137 รศ.ดร. สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
5138 นาง สุพัตรา ธรรมฉวี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5139 นาง สุพัตรา พรชัยสกุลดี สํานักงานเลขานุการ สหเวชศาสตร์
5140 นาง สุพัตรา ทองพริ้ม โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
5141 นางสาว สุพัตรา วิเศษสุข งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
5142 นางสาว สุพัตรา จิตรังษี งานพัสดุ แพทยศาสตร์
5143 นางสาว สุพัตรา จิตบานช่ืน ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.
5144 นางสาว สุพัตรา บุตรพรม สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5145 นางสาว สุพัตรา แซ่ลิ้ม ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
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5146 นาง สุพัธน์ รัตนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5147 อ.ดร. สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก สหเวชศาสตร์
5148 นาย สุพา สุวรรณสิงห์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5149 นาง สุพิชชา จันทรโยธา ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
5150 นางสาว สุพิชชา สุวรรณเตมีย์ ฝ่ายบริหาร วิศวกรรม
5151 นางสาว สุพิชญ์นันท์ สายพันธ์ ทันตกรรมเพ่ือความสวยงามฯ ทันตแพทย์
5152 นาง สุพิณ แสงสุข สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.น่าน)
5153 นาย สุพิตร พิมพ์จักษุ หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
5154 นางสาว สุพินญา สุวรรณรัตน์ หน่วยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์
5155 นาง สุพินดา ชูสกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
5156 นาย สุพิสัณห์ ฝึกฝน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5157 นาย สุเพียบ นุกาศรัมย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
5158 นาย สุภโชค หงสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์
5159 นางสาว สุภนิดา จันทร์มูล สถานีวิทยุแหง่จุฬาฯ
5160 นาง สุภมาส แก้วกระแสสินธ์ หลักสูตรบัณฑิตชีวเคมี ทันตแพทย์
5161 นาย สุภโยค สุวรรณธนู สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5162 นาง สุภรณ์ จันทโรทัย งานคลังและพัสดุ นิเทศศาสตร์
5163 อ.พญ. สุภรัตน์ จริยโกศล ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร์
5164 นางสาว สุภลักษณ์ ดีด้วย ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
5165 นาย สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
5166 นาย สุภวิทย์ มิตถา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
5167 รศ.พญ. สุภัทรพร เทพมงคล ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
5168 นางสาว สุภัทรศิริ พิเศษสาทร สํานักงานเลขานุการ วิทย์การกีฬา
5169 รศ. สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ คณะครุศาสตร์
5170 รศ.ดร. สุภัทรา อมาตยกุล หลักสูตรบัณฑิตสรีรวิทยา ทันตแพทย์
5171 นาง สุภัทรา พุกดี ศูนย์บริหารกลาง สนม.
5172 นางสาว สุภัทรา เดชกุล สํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมฯ วิศวกรรม
5173 นาง สุภัสรา คําอยู่ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5174 นาง สุภัสสรา อุดง คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
5175 รศ. สุภา เทพย์ปฏิพัธน์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5176 นาง สุภา สุจริตพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
5177 นาง สุภา หลายคงคา สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร์
5178 นาง สุภา บุญศรี ศ.บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ วิทยทรัพยากร
5179 นางสาว สุภา ทะสุนทร คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
5180 ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานิช ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
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5181 นาง สุภาณี หวังวีระ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร
5182 นางสาว สุภาณี ครองยุติ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
5183 นาง สุภาพ บุณยะรัตเวช คณะวิทยาศาสตร์
5184 นาย สุภาพ วาดเขียน คณะครุศาสตร์
5185 นางสาว สุภาพ หมุดอุบล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5186 นาง สุภาพร โพธ์ิแก้ว ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
5187 นาง สุภาพร พุกเจริญ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5188 นาง สุภาพร เฉลิมวสุธา งานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
5189 นางสาว สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ หลักสูตรบัณฑิตสรรีวิทยา ทันตแพทย์
5190 นางสาว สุภาพร บุญรุ่ง สาขาวิชาภาษาเกาหลี อักษรศาสตร์
5191 นางสาว สุภาพร โกมุที โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
5192 รศ. สุภาพรรณ โคตรจรัส คณะจิตวิทยา
5193 นางสาว สุภาพรรณ ปัทมเนตร์ สํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมฯ วิศวกรรม
5194 นาง สุภาพิมพ์ หะริณสุต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปัตย์
5195 นาง สุภาภรณ์ เฉลิมแสนยากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
5196 นาง สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา ฝ่ายการงบประมาณ สบย
5197 นาง สุภาภรณ์ ฤทธ์ิแตง สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
5198 นางสาว สุภาภรณ์ ตรงกิจวิโรจน์ หน่วยสารบรรณ เศรษฐศาสตร์
5199 นาง สุภาภรณ์ บุนนาค ศูนย์บริหารกลาง สนม.
5200 นางสาว สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
5201 นาง สุภาภรณ์ วงศ์วราพันธ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5202 นาย สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
5203 นางสาว สุภารัตน์ สาคร หน่วยห้องสมุด สถาบันภาษา
5204 นาง สุภาวดี ไชยสุต หน่วยการเงินโรงพยาบาล ทันตแพทย์
5205 นาง สุภาวดี กาญจนารักษ์ งานคลัง แพทยศาสตร์
5206 นาง สุภาวดี วรวงษ์ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
5207 นางสาว สุภาวดี สกุลพงษ์ งานบริหารและธุรการ วิทย์การกีฬา
5208 นางสาว สุภาวดี เหมือนคต กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
5209 นางสาว สุภาวดี เช้ือลิ้นฟ้า สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5210 นางสาว สุภาวี พันธุวงศ์ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สบน
5211 รศ. สุภิดา อนุสสรนิติสาร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
5212 นางสาว สุมณฑา โห้ยุขัน หน่วยบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์
5213 นาย สุมนต์ ภู่พงษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5214 นาง สุมนต์ สารลิขิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
5215 นาง สุมนา ทิมกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์
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5216 นาง สุมนา ภูวพานิช คณะแพทยศาสตร์
5217 รศ.พญ. สุมนา ชมพูทวีป ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร์
5218 นาง สุมนา ภู่เงิน คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
5219 นาง สุมลทิพย์ นาคชํานาญ โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย์
5220 นาง สุมลมาลย์ วรเสียงสุข สถาบันภาษา
5221 นาง สุมลรัตน์ ตันธีระพลชัย ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
5222 นางสาว สุมาพร คชาชีวะ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5223 นาง สุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์
5224 นาง สุมาลี จันทร์แสง สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5225 รศ.ดร. สุมาลี ชิโนกุล ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
5226 นาง สุมาลี หิรัญวชิระ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5227 นาง สุมาลี พงศดิลก งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
5228 นางสาว สุมาลี จรบุรมย์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5229 นางสาว สุมาลี ยาย่ิงสขุ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
5230 นางสาว สุมาลี ฮั่นตระกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5231 นาย สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
5232 นางสาว สุมิตรา อังวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5233 รศ. สุมิตรา คงช่ืนสิน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5234 นาง สุมิตรา คงสมบูรณ์ สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
5235 นาง สุมิตรา สงวนดีกุล สํานักงานวิทยทรัพยากร
5236 นางสาว สุมิตรา วัฒโนดร คณะสัตวแพทยศาสตร์
5237 ผศ. สุมิตรา เทียนตระกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5238 อ. สุมิตรา คุณวัฒน์บัณฑิต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5239 นาย สุเมธ วัชระชัยสุรพล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
5240 ศ.ดร. สุเมธ ชวเดช วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
5241 นาย สุรกฤษ ผลโคกสูง ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
5242 นาย สุรชัย สมบัติบริบูรณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5243 ผศ.นพ. สุรชัย เคารพธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5244 นาย สุรชัย ช่ืนแฉ่ง ฝ่ายการเงิน
5245 นาย สุรชัย โนคํา ศูนย์คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์
5246 นาย สุรชัย ชัยทัศนีย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
5247 นาย สุรชาติ อารีย์ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5248 อ.ดร. สุรเชษฐ์ หลิมกําเนิด ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
5249 นางสาว สุรดา สุวรรณปักษ์ งานสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5250 นาย สุรเดช พันธ์ุลี ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
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5251 นาย สุรเทพ บัวเพ็ชร์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5252 ผศ. สุรเทพ เขียวหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5253 ผศ.ภก. สุรพงษ์ เก็งทอง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
5254 ศ.กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ คณะนิเทศศาสตร์
5255 นาย สุรพล จิวาลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5256 นาย สุรพล สายพานิช ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
5257 นาย สุรพล พิทักษ์ลิ้มสกุล คณะวิทยาศาสตร์
5258 ผศ.ดร. สุรพล ภู่วิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
5259 นาย สุรพล ชุ่มชูจันทร์ งานคลังและพัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา
5260 นาย สุรพล ปานโทน คณะสัตวแพทยศาสตร์
5261 นาย สุรพล วิไลหงษ์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
5262 นาง สุรภา เตรียมชัยศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5263 นาง สุรภา อ่วมอิ่มพืช คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
5264 นาง สุรภี ศิริสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ
5265 นาง สุรภี โรจน์อารยานนท์ สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม
5266 นางสาว สุรภี ธรรมานุสาร ฝ่ายค้าปลีก
5267 รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์
5268 นาย สุรฤกษ์ ไชยสุต หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาศาสตร์
5269 นาย สุรวัตร น่าชม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5270 นาย สุรวุฒิ เพิ่มวงศ์ สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา
5271 นาย สุรวุฒิ สรรพวัฒน์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
5272 นาย สุรศักดิ์ ช้ีรัตน์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย์
5273 นาย สรุศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว คณะแพทยศาสตร์
5274 นาย สุรศักดิ์ กองสี งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
5275 นาย สุรศักดิ์ เจริญวีรกุล สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5276 นาย สุรศักดิ์ สิทธิสังข์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5277 นาย สุรศักดิ์ จับสูงเนิน ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม ทส.
5278 นาย สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร์ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีฯ สบท
5279 นาย สุรศักดิ์ คําสอน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5280 อ.ดร. สุรสา โค้งประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ วิทย์กีฬาฯ
5281 นาย สุรสิทธ์ิ เสถียรทิพย์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
5282 นาย สุรสีห ส่งทานินทร์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
5283 นาง สุรัชวดี วิริยะย่ิงศิริ สถาบันภาษา
5284 นาง สุรัตน สืบสาย สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
5285 รศ.ภก.ดร. สุรัตนา อํานวยผล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
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5286 นางสาว สุรัสวดี พานิช สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5287 นาง สุรางค์ อนุกูล คณะวิทยาศาสตร์
5288 นาง สุรางค์ มงคลเกษม สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
5289 รศ.พญ. สุรางค์ ตรีรัตนชาติ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
5290 นางสาว สุรางคณา คงเพชร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5291 นางสาว สุรางค์รัตน์ จําเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม
5292 รศ.ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม คณะอักษรศาสตร์
5293 นางสาว สุรารักษ์ พรมยอด หน่วยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์
5294 นาย สุริชัย หวันแก้ว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
5295 นางสาว สุรินดา คําโท สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
5296 ศ.กิตติคุณ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
5297 รศ. สุรินทร์ หมอนจันทร์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5298 นาย สุรินทร์ ผลานุสนธ์ิ หน่วยบริการวัสดุการศึกษา สถาบันภาษา
5299 นาง สุรินทร์ หมอตําบล ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
5300 นาย สรุินทร์ ฉิมแป้น งานอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
5301 นาย สุรินทร์ คําบุญมี สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5302 นาย สุรินทร์ โตประทีป อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5303 นาย สุริยนต์ ฤทธ์ิมหันต์ งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง ทันตแพทย์
5304 นาย สุริยพงศ์ กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร์
5305 นาย สุริยะ ชมสวัสดิ์ หน่วยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร์
5306 นาย สุรยิะ เกินค้างพลู แลปรวม 2 ทันตแพทย์
5307 นาย สุริยะ โชคเหมาะ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
5308 นาย สุริยะ สมพร ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมือ
5309 นาย สุริยันต์ ไชยฮาด หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์
5310 นาง สุริยา วีรวงศ์ สถาบันวิจัยสังคม
5311 นาง สุริศา ทวีวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
5312 นาง สุรี นีซัง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
5313 รศ.ดร. สุรีนา ชวนิชย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5314 นางสาว สุรีพร เอมโอช ศูนย์บริการวิชาการ อักษรศาสตร์
5315 นาง สุรีย์ จั่นบุบผา คณะวิทยาศาสตร์
5316 รศ. สุรีย์ วงศ์วณิช ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
5317 นางสาว สุรีย์ พุ่มรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
5318 นาง สุรีย์ สุทธาโรจน์ งานบริการวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร์
5319 ผศ.ดร. สุรีย์ เจียรณ์มงคล ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร์
5320 ผศ.ดร. สุรีย์พร ชาวแพรกน้อย ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
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5321 นางสาว สุรีย์พรรณ กลิ่นหวล ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
5322 นาง สุรีรัตน์ บุณยะเสน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5323 นางสาว สุรีรัตน์ ชํานาญเขตรกรณ์ แผนกการเงิน
5324 นางสาว สุรีวรรณ บริบูรณ์ สถาบันวิจัยพลังงาน
5325 ผศ. สุลักษณ์ ผลานุวงศ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์
5326 ผศ.ดร. สุลักษณ์ ศรีบุรี คณะครุศาสตร์
5327 นางสาว สุไลรัตน์ บุญเกิดมา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ สนม
5328 นางสาว สุวณี เขียวรอดภัย สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
5329 นางสาว สุวณีย์ ป่ินทอง ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
5330 นางสาว สุวดี อินตะวิชัย สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5331 นางสาว สุวนา นาคพิทักษ์ ฝ่ายการงบประมาณ สบย
5332 นาย สุวนิจ สุวรรณรัตน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ พาณิชยศาสตร์ฯ
5333 นางสาว สุวพัชร ใยบัวเทศ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
5334 ผศ.ทญ. สุวภา ประภากมล ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
5335 นาย สุวรรณ คงทน ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสังคม
5336 นาย สุวรรณ ชมรุ่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
5337 นาย สุวรรณ ใจหาญ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
5338 นาย สุวรรณ สุขโข คณะวิทยาศาสตร์
5339 รศ.ภญ. สุวรรณา เหลืองชลธาร คณะเภสัชศาสตร์
5340 รศ. สุวรรณา กิจภากรณ์ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
5341 ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร์
5342 นางสาว สุวรรณา แซ่เฮ้ง งานนโยบายและแผน อักษรศาสตร์
5343 นาง สุวรรณา ทิมสถิตย์ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5344 นาง สุวรรณา บุญเสริม ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร
5345 นางสาว สุวรรณา คุ้มเณร หน่วยการเงินและบัญชี บัญชี
5346 นางสาว สุวรรณี จงจิตต์โพธา สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร์
5347 รศ. สุวรรณี นิธิอุทัย ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
5348 นาง สุวรรณี ศรีวัชรินทร์ ส่วนสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สกภ.
5349 นาง สุวรรณี ดัชนีย์ ศูนย์บริหารกลาง สนม.
5350 นาง สุวรรณี รักลอย ฝ่ายบริหาร ศูนย์สุขภาพ
5351 สพ.ญ. สุวรัตน์ วดีรัตน์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
5352 นางสาว สุวไล พวงไสว หน่วยสารบรรณ ทันตแพทย์
5353 นาย สุวัชชัย บุญกระสาร หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
5354 นาง สุวัชรี อินทรวิจิตร สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
5355 อ. สุวัฒน์ กลิ่นเกษร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
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5356 นาย สุวัฒน์ ชลวิถี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5357 นาย สุวัฒน์ ท่าดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5358 นาย สุวัฒน์ ศิลริ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
5359 รศ.ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ คณะครุศาสตร์
5360 นาง สุวัทนา อารีพรรค คณะแพทยศาสตร์
5361 รศ.ดร. สุวาณี สุรเสียงสังข์ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
5362 ผศ. สุวิชา จุฑาเทพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
5363 นางสาว สุวิตรา อาภาศิลป์ สํานักงานเลขานุการ ศ.เครื่องมือ
5364 นาง สุวิตรา เลิศวรรณวิทย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5365 ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5366 ศ.นพ. สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5367 นาย สุวิทย์ กัมทรทิพย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
5368 นาย สุวิทย์ ค้ิวงาม ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
5369 รศ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์
5370 อ.ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
5371 นางสาว สุวินชา ชมธวัช คณะรัฐศาสตร์
5372 นาง สุวิภา ไชยปัญญา ศูนย์บริหารกลาง สนม.
5373 ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
5374 นาง สุวิมล ฮอลล์(ก่อเกิดวิบูลย์) ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5375 ผศ.ดร. สุวิมล วัชราภัย คณะครุศาสตร์
5376 รศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
5377 นางสาว สุวิมล มากร สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5378 อ.ดร. สุวิมล โรจนาวี คณะพยาบาลศาสตร์
5379 นาง สุวิสา มีดอกดวง หน่วยการเจ้าหน้าท่ี แพทยศาสตร์
5380 นาง สุหร่าย สายศร คณะเภสัชศาสตร์
5381 นาย เสก สวัสดี ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตย์
5382 นาย เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
5383 นาย เสกสัน จิตต์มงคล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5384 นาย เสง่ียม ลิมพะสุต คณะทันตแพทยศาสตร์
5385 นาย เสฏฐ์ศุภณัฐ รัศมิทัต หน่วยการประชุม ประชาสัมพันธ์ แพทยศาสตร์
5386 นาย เสถียร เชยประทับ ภาควิชาวารสารสนเทศ นิเทศศาสตร์
5387 ผศ. เสถียร วงศ์สารเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5388 นาย เสถียร แสงถลุงเหล็ก หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เภสัชศาสตร์
5389 นาย เสน่ห์ มุทะสินธ์ุ ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
5390 นาย เสน่ห์ มังกรวงศ์ ฝ่ายทะเบียนเรียน สํานักทะเบียน
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5391 นาย เสน่ห์ มนนอก ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5392 นาย เสน่ห์ โพธิสูง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5393 นาย เสนาะ ธรรมรักษา คณะวิทยาศาสตร์
5394 อ. เสมอทิพย์ กาญจนจารี กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
5395 นาย เสริมพันธ์ ศรีสดฤกษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
5396 นางสาว เสริมสุข สาธุธรรม ฝ่ายการตลาด โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
5397 นาย เสรี พงษ์ขวาน้อย หน่วยสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
5398 นาย เสรี จันทร์โยธา ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
5399 นาย เสรี จินาสา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5400 รศ.นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5401 นาย เสรี สุขเย็น พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
5402 นางสาว เสวย จําเนียรกุล คณะวิทยาศาสตร์
5403 นาง เสาวคนธ์ ปุณยวรารักษ์ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
5404 นาง เสาวณีย์ ปานพรม ฝ่ายบริหาร นิเทศศาสตร์
5405 นาง เสาวณีย์ เต็มอุดม งานบริการการศึกษา แพทยศาสตร์
5406 นาง เสาวนิต ประเสริฐผล ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตรฯ์
5407 นาง เสาวนีย์ สงวนศัพท์ สถาบันการขนส่ง
5408 นาง เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร์
5409 นาง เสาวนีย์ สิริวัฒน์ สํานักบริหารวิจัย สนม.
5410 นาง เสาวนีย์ เสมาทอง ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5411 นาง เสาวพร บุญช่วย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5412 นาง เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5413 รศ. เสาวรส ใหญ่สว่าง ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
5414 นางสาว เสาวรส เกียรตินาถ หน่วยทะเบียนประเมินผลการศึกษา แพทยศาสตร์
5415 รศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
5416 นางสาว เสาวรส หมอนสุภาพ ฝ่ายวิชาการ/สนง.หลักสูตรฯ ศสอ.
5417 นางสาว เสาวรส ลีลาวุธานนท์ แผนกทรัพยากรมนุษย์
5418 นาง เสาวลักษณ์ วรวิชญ์รัตนกุล คณะแพทยศาสตร์
5419 นางสาว เสาวลักษณ์ เดชะไกศยะ สํานักงานวิทยทรัพยากร
5420 นาง เสาวลักษณ์ ชูศิลป์ คณะแพทยศาสตร์
5421 นางสาว เสาวลักษณ์ ข่ายสุวรรณ อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจฬุาฯ
5422 นางสาว เสาวลักษณ์ ตรีสุวรรณ์ หน่วยการเงิน ทันตแพทย์
5423 นางสาว เสาวลักษณ์ แดงสอาด สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5424 ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย ภาควิชาเคหการ สถาปัตย์
5425 ผศ. เสียงทิพย์ สุขศรี สถาบันภาษา
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5426 อ.ภก. แสง อุษยาพร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์
5427 นาง แสงจันทร์ ประโยชน์วนิช ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปัตย์
5428 นาง แสงเดือน ชัยเจริญ สํานักงานเลขานุการ จิตวิทยา
5429 นางสาว แสงทิพย์ นิลแท้ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5430 นาง แสงเพ็ญ ไพสิฐวิโรจน์ งานบริการการศึกษา จิตวิทยา
5431 นาย แสวง ทองธิราช ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
5432 นาย แสวง วังเสนา ฝ่ายจัดการอาคารสถานท่ีและสารสนเทศฯ สบภ
5433 นาย โสพล สุขประเสริฐ หน่วยอาคารและสถานท่ี สถาบันภาษา
5434 นาย โสภณ เหนียวแน่น งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
5435 นาย โสภณ พึ่งพงษ์ สายงานซ่อมบํารุง สกภ.
5436 นาง โสภา จิระวงศ์อร่าม ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
5437 นาย โสภา ชอบจิตร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5438 รศ. โสภิต ธรรมอารี คณะแพทยศาสตร์
5439 ดร. โสภิตสุดา ทองโสภิต ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
5440 นาง โสภิษฐ ปทะวานิช ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5441 นาง โสม กุลเพิ่ม หน่วยอาคารสถานท่ี
5442 นาง โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5443 นางสาว โสรัจ เรืองรัตนนิธิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5444 รศ.ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว คณะจิตวิทยา
5445 นาย โสฬส นาดี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5446 นาง ไสว รักษิตานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5447 นาย ไสว นัยนิตย์ สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร์
5448 นาย ไสว รักแดน หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
5449 นาย ไสว ม่ังมี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5450 นาย หงิม ขําห่วง สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน์ สกภ.
5451 นางสาว หทัยทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ ฝ่ายการพัสดุ สบง
5452 นางสาว หทัยพร แสงศิรินาวิน ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
5453 นางสาว หทัยภรณ์ อินทร์โน หน่วยจ่ายยาโรงพยาบาล ทันตแพทย์
5454 ดร. หทัยรัตน์ ทับพร ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
5455 นางสาว หทัยรัตน์ บุญเสมอ ฝ่ายการงบประมาณ สบย
5456 นางสาว หน่ึงฤทัย แบ่งรัมย์ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย์
5457 นางสาว หน่ึงหทัย แรงผลสัมฤทธ์ิ สาขาวิชาภาษาสเปน อักษรศาสตร์
5458 นาง หนู บัวเพ็ชร์ หลักสตูรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
5459 นาง หนูพัน โชตินาเสียว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5460 นาง หมวย ประยูรศักดิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
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5461 รศ.ดร. หรรษา สงวนน้อย คณะวิทยาศาสตร์
5462 รศ.ดร. หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5463 นาง หรรษา พิสุทธิวงษ์ ศ.บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ วิทยทรัพยากร
5464 นางสาว หรรษา คําล้วน ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สบศ.
5465 นาย หรินทร์ แดงหน่าย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
5466 นาง หฤทัย กิตติอําพน สถาบันภาษา
5467 นาย หละ เหล็กสงษ์ งานคลังและพัสดุ สถาบันการขนส่ง
5468 นาง หัทยา จงประสิทธ์ิกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
5469 นางสาว หัทยา แกว้เข้ม ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
5470 อ. หัสคุณ บริพนธ์มงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
5471 นางสาว เหมวรรณ ขันมณี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5472 นางสาว เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5473 นาง เหรี่ย ทรงสอาด คณะครุศาสตร์
5474 นาย เหรียญ เอี่ยมละออ คณะสัตวแพทยศาสตร์
5475 นาย เหวียง ทองไพจิตร์ คณะแพทยศาสตร์
5476 รศ. ไหม รัตนวรารักษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5477 นาย องอาจ บุญรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5478 รศ.นพ. องอาจ วิพุธศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
5479 นาง องุ่น ศาลิคุปต ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์
5480 นางสาว อชิรญา บัวทอง ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
5481 นางสาว อชิรญา โมขศักดิ์ ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5482 นาง อโณทัย เกิดเจริญ งานคลังและพัสดุ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5483 นางสาว อโณทัย อินต๊ะกาวิล ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
5484 รศ.ดร. อดิทธ์ิ เช่ียวสกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาฯ
5485 นาย อดิศร สังฆะโต ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สัตวแพทย์
5486 นาย อดิศร ชวนปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
5487 นาย อดิศักดิ์ พันธ์ุสะอาด โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5488 นาย อดิศักดิ์ ถือพลอย ฝ่ายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
5489 นาย อดุลย์ หะสาเมาะ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย์
5490 ศ. อติชาต พรหมาสา ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
5491 นางสาว อติญา วงษ์วาท โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5492 อ.ทญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา ภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว ทันตแพทย์
5493 ผศ.ดร. อติวงศ์ สุชาโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
5494 นางสาว อติวรรณ พวงวัฒนา หน่วยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
5495 นาง อทิตยา ร่วมวงศ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
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5496 นางสาว อทิตยา แดงโรจน์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
5497 นาย อธิพร ไชยพุทธ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
5498 อ. อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5499 นางสาว อธิรัตน์ บุญมา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ สนม
5500 นาย อธิวัฒน์ คนบุญ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
5501 นาย อธิศพันธ์ุ จุลกทัพพะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5502 นางสาว อนงค์ บัวศรี กิจกรรมธุรการ สบม
5503 นางสาว อนงค์ ทิพย์เกตุ หน่วยสนับสนุนการวิจัย ครุศาสตร์
5504 นางสาว อนงค์ คุปตระกูล สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
5505 นาง อนงค์ พูลอ่อน ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
5506 รศ.สพ.ญ.ดร. อนงค์ บิณฑวิหค ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์
5507 นางสาว อนงค์ กาญจนประภากุล สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
5508 นางสาว อนงค์ ป่ันศิริ แผนกหนังสือไทย
5509 นางสาว อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
5510 อ.สพ.ญ.ดร. อนงค์นาฏ อัศวชีพ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
5511 นางสาว อนงค์วรรณ บุญธรรม งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
5512 นาย อนพัทย์ กิตติ์นพศักดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5513 อ.ดร. อนวัช อาชวาคม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5514 นาย อนัน สังวงค์ ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
5515 นาย อนันต์ วีระณรงค์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
5516 พ.อ. อนันต์ ชูย่ิงสกุลทิพย์ คณะครุศาสตร์
5517 นาย อนันต์ เอี่ยมสําอางค์ หน่วยยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
5518 นาย อนันต์ เกตุสวัสดิ์ ฝ่ายบริหาร
5519 อ.นพ. อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
5520 นาง อนันต์ธนัญญา ทิพานันพิชญะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
5521 นาย อนิรุทธ์ิ อินตาวิน ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
5522 นาง อนุ จันทวาส ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5523 นาย อนุกูล ทองเพชร ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5524 นาย อนุกูล ช่ืนอารมย์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร์
5525 ผศ.ภก.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร เภสัชศาสตร์
5526 นาย อนุชา เจริญวงษ์ ฝ่ายบริหาร โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
5527 นาย อนุชา ตีระรัตน์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
5528 นาย อนุชิต เอี่ยมละออ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.
5529 นาย อนุพงษ์ พรมดวง สาขา ม.พะเยา จ.พะเยา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5530 นาย อนุพันธ์ วงศ์ชุติพงศ์ ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี
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5531 อ.ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
5532 นาย อนุรักษ์ อินโองการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5533 นาง อนุวงศ์ นุ่มลืมคิด งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
5534 นาย อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
5535 นาย อนุวัฒน์ ชอบสันเทียะ ศูนย์กฎหมายและนิติการ สนม.
5536 อ.น.สพ.ดร. อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ หน่วยสรีรวิทยา สัตวแพทย์
5537 นาย อนุสรณ์ รังสิโยธิน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5538 นาย อนุสรณ์ ปานสุข ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี
5539 นางสาว อนุสรา ชาสุรีย์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5540 นางสาว อนุสรา พลคํามาก โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5541 นาง อโนมา รังสิมาภิรัต หน่วยเวชระเบียน ทันตแพทย์
5542 นาย อภิชัย จูสอนเวทย์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจฬุาฯ
5543 รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5544 นาย อภิชา เดียขุนทด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
5545 นาย อภิชาติ สกุลเอี่ยม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5546 นาย อภิชาติ ธรรมนิธา ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม
5547 นาย อภิชาติ กงกะนันทน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5548 นาย อภิชาติ อิ่มย้ิม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5549 ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
5550 นาย อภิชาติ กาญจนทัต กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
5551 นางสาว อภิญญา สังข์กะนิษฐ์ หน่วยการเงิน แพทยศาสตร์
5552 นางสาว อภิญญา บุญประกอบ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
5553 นางสาว อภิญญา บุตรลี้ หน่วยบัณฑิตศึกษาฯ แพทยศาสตร์
5554 นางสาว อภิญญา ปินะถา คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
5555 นางสาว อภิญญา ลาญาติ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์
5556 นาย อภิธรรม ภูบาล สาขา ม.พะเยา จ.พะเยา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5557 นาย อภินันท์ อินทร์ไชยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
5558 นาย อภินันท์ สุทธิธารธวัช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5559 อ. อภิรดี เจริญเสนีย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
5560 นาง อภิรมย์ สุขสําราญ คณะทันตแพทยศาสตร์
5561 นาง อภิรมย์ ฮานสกี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
5562 นาย อภิรักษ์ สันติงามกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์
5563 ผศ.ภญ. อภิฤดี เหมะจุฑา ภาควิชาเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
5564 นาย อภิวัฒน์ สุดสาคร งานคลังและพัสดุ ศิลปกรรม
5565 นาย อภิวุฒิ จิตจักร สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
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5566 นาย อภิสัณห์ สนธิลาวัฒน์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5567 ผศ. อมตา เวชพฤติ สถาบันภาษา
5568 นาย อมร เต็มนุช หน่วยจัดหาพัสดุ ทันตแพทย์
5569 นาง อมร แตงอ่อน แผนกอนุบาล ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
5570 นาย อมรเทพ เผือกขวัญดี สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5571 นางสาว อมรรัตน์ ทัศนกิจ งานชันสูตรโรคสัตว์กลาง สัตวแพทย์
5572 นางสาว อมรรัตน์ มาช่วย หน่วยบัณฑิตศึกษาฯ แพทยศาสตร์
5573 นางสาว อมรรัตน์ ทองแสน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี
5574 ศ. อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ ภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์
5575 ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
5576 นางสาว อมรา ขมวดทรัพย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5577 ผศ. อมราวดี อังค์สุวรรณ ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร์
5578 อ.ดร. อมราวรรณ อินทศิริ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5579 นาง อรคณา สทุธิรัตนชัย ฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง สภม
5580 รศ.ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครุศาสตร์
5581 นาง อรชพร ทัพพ์วรา ศูนย์ผลิตพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์
5582 ผศ. อรชร ทองสุกดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5583 นาง อรชุมา ยุทธวงศ์ คณะอักษรศาสตร์
5584 นางสาว อรญา ฉิมถาวร งานเผยแพร่วิชาการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
5585 นางสาว อรณิศ ปันยารชุน ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
5586 นางสาว อรณี เนียมทอง หส.เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์
5587 นาง อรดี กาญจนภี ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
5588 นางสาว อรดี สัตยานุการ หน่วยอาคารสถานท่ียานพาหนะ บัญชี
5589 ผศ. อรทัย วิมลโนธ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5590 นางสาว อรทัย กังวาลชิรธาดา ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5591 นางสาว อรทัย ชะรอยรัมย์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5592 นางสาว อรทัย ชวนนิยมตระกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5593 นางสาว อรนาฏ มาตังคสมบัติ หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย์
5594 นางสาว อรนุช กนกสิริรัตน์ สํานักตรวจสอบ สภม
5595 นางสาว อรนุช เศวตรัตนเสถียร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์
5596 นางสาว อรนุช เทพหยด ฝ่ายเงินฝาก
5597 นางสาว อรนุชา อัฎฎะวัชระ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5598 นาง อรพรรณ จิตต์วราวงษ์ หน่วยทันตกรรมฉุกเฉิน ทันตแพทย์
5599 ทญ. อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยากุล หน่วยทันตกรรมรากเทียม ทันตแพทย์
5600 นางสาว อรพรรณ ไชยบุรี คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
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5601 นางสาว อรพันธ์ จันทร์ใหม่ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
5602 นาง อรพิน พยุงวงษ์ งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
5603 ผศ. อรพินท์ ขจรอําไพสุข ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร์
5604 ผศ. อรพินท์ วิบูลย์พันธ์ุ คณะครุศาสตร์
5605 นาง อรพินท์ บุนนาค วิทยาลัยประชากรศาสตร์
5606 นาง อรพินท์ เกตุขาว สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5607 นาง อรพินท์ โคมิน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์
5608 นางสาว อรพินธ์ุ ชาติอัปสร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
5609 นาย อรรจน์ เศรษฐบุตร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์
5610 นาย อรรณพ สุริยสมบูรณ์ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
5611 นาย อรรถวิทย์ สุดแสง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
5612 อ.ทพ. อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
5613 นางสาว อรรทรรชา วิชัยรัมย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร์
5614 นาง อรลักษณ์ รอดอนันต์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
5615 นาง อรวรรณ ขมวัฒนา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5616 นาง อรวรรณ บรรจงศิลป โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5617 รศ.ดร. อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์
5618 นาง อรวรรณ นวีภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
5619 ผศ.ดร. อรวรรณ สงวนเรือง คณะวิทยาศาสตร์
5620 นางสาว อรวรรณ วรรณพงษ์ หน่วยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์
5621 ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5622 นางสาว อรวรรณ มัทธวสูตร กลุ่มภารกิจหลักสูตรสหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
5623 นางสาว อรวรรณ จรัสกุลางกูร ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
5624 นางสาว อรวรรณ สุขเกษม ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
5625 นาง อรวรรณ สุขเย็น ศูนย์บริหารกลาง สนม.
5626 นางสาว อรวรรณ อุ่นผล แผนกขาย โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
5627 นางสาว อรวรรณ ทองยา หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีฯ เศรษฐศาสตร์
5628 นางสาว อรวรรณ ใจกลาง หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์
5629 พญ. อรศรี รมยะนันทน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
5630 นาง อรศรี อารยะกุล หน่วยบัญชี แพทยศาสตร์
5631 นาง อรศิริ วงษ์เจริญ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5632 นาง อรษา ขันธศักดิ์ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ แพทยศาสตร์
5633 รศ. อรสา เจนพนัส โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5634 นางสาว อรสา สุระเสียง คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
5635 นาง อรสา เอี่ยมสะอาด งานนโยบายและแผน แพทยศาสตร์
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5636 นางสาว อรสา แหยมถัน คณะแพทยศาสตร์
5637 รศ. อรสิริ ช่ืนทรวง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สัตวแพทย์
5638 นางสาว อรอนงค์ เพชรบุตร คณะแพทยศาสตร์
5639 รศ.ภญ.ดร. อรอนงค์ กังสดาลอําไพ คณะเภสัชศาสตร์
5640 ผศ.ทญ. อรอนงค์ วนิชจักร์วงศ์ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์
5641 นาง อรอนงค์ พลนิยม สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม
5642 อ.ทพญ. อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
5643 รศ. อรอนงค์ กุละพัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร์
5644 นางสาว อรอนงค์ วงษ์นุช หน่วยการเงินและบัญชี เภสัชศาสตร์
5645 นางสาว อรอุมา ปานทิพย์ หน่วยจัดจําหน่าย สถาบันภาษา
5646 นางสาว อรอุมา ด้วงแก้ว ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
5647 นาง อรอุมา ขําวิจิตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5648 นางสาว อรอุมา พงษ์แสง สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
5649 นาย อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
5650 รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
5651 นางสาว อรัญญา วงศ์วัจฉละกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5652 นางสาว อรัญญา ภักดี ฝ่ายพัฒนานิสิต สบน
5653 รศ.ดร. อรัญญา ตุ้ยคําภีร์ คณะจิตวิทยา
5654 นาง อรัญญา ลพหงษ์ ศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เภสัชศาสตร์
5655 นางสาว อร่าม สุคันธนาค คณะแพทยศาสตร์
5656 นาย อร่าม ศิริพันธ์ุ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
5657 นาง อริยา สิงหเสนี คณะวิศวกรรมศาสตร์
5658 รศ.ดร. อริยา จินดามพร ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5659 นางสาว อริยา จุ่มมา สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5660 อ.ดร. อริศรา เจียมสงวนวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
5661 นาง อริสา มโหทาน สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
5662 นาง อรุณ ลีลาพฤทธิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5663 นาง อรุณ กล่อมจิตร ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร์
5664 อ.ดร. อรุณรัตน์ คิดอยู่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5665 นางสาว อรุณรัตน์ ม่านกลาง สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสมีา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5666 นางสาว อรุณลักษณ์ ศรีสําราญ สํานักงานเลขานุการ สถาบันการขนส่ง
5667 นางสาว อรุณศรี สัณห์วิญญู ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี
5668 ท่านผู้หญิง อรุณี ราชากร คณะทันตแพทยศาสตร์
5669 อ.ดร. อรุณี กําลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
5670 นาง อรุณี วิริยกิจ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
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5671 รศ.ดร. อรุณี จันทรสนิท ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5672 นาง อรุณี ทันตศุภารักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย์
5673 นางสาว อรุณี ศรีอุดม ฝ่ายการเงิน
5674 นาง อรุโณทัย ศุภเลิศมงคลชัย งานบริหารและธุรการ สถาบันเอเชียศึกษา
5675 นางสาว อรุบล โชติพงศ์ งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
5676 นาย อลงกร อมรศิลป์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สัตวแพทย์
5677 ผศ. อลงกรณ์ พิมพ์พิณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5678 ผศ.ดร. อลิสา วังใน ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
5679 นาง อลิสา สุกดาว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
5680 นางสาว อลิสา มะโอลี ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์
5681 นางสาว อลีนา เซ็มแม้นหมัด ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
5682 รศ. อวยพร พานิช ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์
5683 รศ.ดร. อวยพร เรืองตระกูล ภาควิชาวิจัย จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์
5684 นาง อวัตถา เทพหยด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5685 นางสาว อศัลยา ฮวดศรี หน่วยอาคารสถานท่ี สัตวแพทย์
5686 รศ.ดร. อศิ บุญจิตราดุลย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5687 อ. อศินา พุทธคุณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5688 นาย อ่อนตา นารี ฝ่ายบริหารงานบุคคล สบม
5689 นาง อ่อนหวาน จันนา สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
5690 นางสาว อ้อย งามสุขเจริญ หน่วยการเงิน แพทยศาสตร์
5691 ผศ. อ้อยทิพย์ กรมกูล สถาบันภาษา
5692 นางสาว อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรม
5693 นาย อัคนีวุธ ชะบางบอน ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์
5694 นาย อัครชัย จิตระการ ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ ทันตแพทย์
5695 นาย อัครพจน์ สุวรรณะบุณย์ ฝ่ายบริหาร สหเวชศาสตร์
5696 นางสาว อัครภา จันทร์แจ่ม งานบริหารและธุรการ สหเวชศาสตร์
5697 นาย อัครวัชร เล่นวารี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
5698 นาย อัครวัต ศิริสุข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5699 นาย อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตร์ฯ
5700 นาง อัควรรณี กันฉาย สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
5701 นาง อังกาบ ฟองฝั้น ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5702 นางสาว อังคณา ศิริวิวัฒน์นานนท์ สถาบันภาษา
5703 นาง อังคณา ห้าวเจริญ สํานักกิจการวุฒยาจารย์ สภม
5704 นาง อังคณา ภิภักกิจ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5705 นางสาว อังคณา สิรชัยรัตน์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
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5706 นางสาว อังคณา อภิบาลศรี แผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
5707 นาง อังคณาวดี ป่ินแก้ว ภาควิชากฎหมายอาญาอาชญาวิทยา นิติศาสตร์
5708 นางสาว อังศวีร์ เครือแก้ว ศูนย์บริหารกลาง สนม.
5709 นางสาว อังสนา แจ้งตามธรรม สํานักตรวจสอบ สภม
5710 นางสาว อังสุมา สุขเลา ฝ่ายบริหาร
5711 นาย อังอุบล ผิวอ่อน หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม ทันตแพทย์
5712 นาง อัจจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5713 ผศ. อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์
5714 ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร สถาบันภาษา
5715 นางสาว อัจฉรา เสรีวงษ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
5716 นาง อัจฉรา สิทธิพันธ์ หอประวัติ สบศ.
5717 นางสาว อัจฉรา พังงา สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5718 ผศ.ภญ.ดร. อัจฉรา วัฒนสานติ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย์
5719 นาง อัจฉรา มหายศนันท์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร์
5720 นางสาว อัจฉรา ไพรัตนากร แผนกจัดจําหน่าย
5721 นาง อัจฉรา เพ็งจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5722 นางสาว อัจฉรา แก้ววรรณดี สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
5723 นางสาว อัจฉราพร สวัสดิ์พานิช ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5724 นางสาว อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สบน
5725 รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย์
5726 นางสาว อัจฉรี ลับไพรี งานคลังและพัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา
5727 นางสาว อัชฌาสัย ศิริตันติกร ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร แพทยศาสตร์
5728 นางสาว อัชรา สกุลม่ัน ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
5729 ผศ.ทญ.ดร. อัญชนา พานิชอัตรา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
5730 ผศ. อัญชลี สิรินทร์วราวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5731 นาง อัญชลี รสหอม หน่วยการเงิน อักษรศาสตร์
5732 นางสาว อัญชลี แช่มชูกลิ่น งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
5733 นางสาว อัญชลี อ่อนศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5734 นาง อัญชลี เปรมมณี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5735 ดร. อัญชลี ลีสวรรค์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
5736 นางสาว อัญชลี จักรวาที หน่วยส่งเสริมบริหารการวิจัย เศรษฐศาสตร์
5737 ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร์
5738 รศ.พญ. อัญชลี เตชะนิเวศน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
5739 นางสาว อัญชลี ศรีเจ้า สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5740 อ.ดร. อัญชลี ใจดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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5741 นางสาว อัญชลี เฉียบฉลาด ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร์
5742 นาง อัญชลี กวีกิจบริบูรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์
5743 นางสาว อัญชลี เสาวลักษณ์ สภาคณาจารย์
5744 นางสาว อัญชลี เข็มแก้ว ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5745 นางสาว อัญชลี แป้นสุวรรณ สาขา ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5746 นางสาว อัญชลี อาจศึก โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5747 นางสาว อัญชลี โพธ์ิสุข สาํนักงานเลขานุการ สัตวแพทย์
5748 นางสาว อัญชลี พรหมเจริญ สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5749 นางสาว อัญชลี แสงสรวย สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5750 นางสาว อัญชัญ ทิพวัฒน์ หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
5751 นาง อัญชุลี พิณรัตน์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตร์ฯ
5752 นางสาว อัญชุลี ต่ายดํารงค์ แผนกกฎหมาย
5753 นาง อัญเชิญ ขันท่าจีน ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
5754 นางสาว อัญญพร ตันศิริคงคล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร์
5755 อ.ดร. อัญญพร บุญมหิทธิสุทธ์ิ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5756 นาง อัญญรักษ์ เลิศกุศล หน่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ทันตแพทย์
5757 อ.สพ.ญ.ดร. อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย์
5758 นางสาว อัญญารัตน์ หลวงวงศ์ งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด สํานักพิมพ์
5759 รศ. อัญฑิการ์ โรงสะอาด สถาบันภาษา
5760 นาย อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5761 อ. อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ฯ
5762 นาย อับดุลเล๊าะ สิดิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
5763 นางสาว อัปสร เสนาชัย หน่วยพัสดุ เภสัชศาสตร์
5764 รศ. อัปสรสุดา ศิริพงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
5765 นางสาว อัปสรา แก้วสีคร้าม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์
5766 รศ. อัมพร ทีขะระ คณะอักษรศาสตร์
5767 ผศ. อัมพร ชาติอัปสร สถาบันภาษา
5768 นางสาว อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศ.เครื่องมือ
5769 ผศ. อัมพร อังศรีพวง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5770 นางสาว อัมพร ม้าคนอง ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
5771 นางสาว อัมพร สุนอ่ํา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สบม
5772 นางสาว อัมพร โพธ์ิเงิน หน่วยอาคารสถานท่ี
5773 นางสาว อัมพร วิเวกแว่ว ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5774 รศ.นพ. อัมพล สูอําพัน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5775 นาง อัมพิรา ปานยงค์ สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
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5776 นาง อัมพุช อินทรประสงค์ คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
5777 นาย อัศวิน แสงทอง กลุ่มภารกิจด้านธุรการ พาณิชยศาสตร์ฯ
5778 อ.ดร. อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
5779 อ.นพ.ดร. อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5780 นาย อาคม สนธ์ินุช ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
5781 นาย อาคม คุปตะเวทิน สํานักงานวิทยทรัพยากร
5782 นาย อาคม เสง่ียมเจริญชัย ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5783 นาย อาจฏวัณณ์ ศรีภิรมย์ สํานักงานเลขานุการ บัญชี
5784 ผศ.ดร. อาจอง ประทัตสุนทรสาร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5785 นาง อาจินต์ เจดีย์ คณะอักษรศาสตร์
5786 อ.ดร. อาณัติ หมานสนิท ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร์
5787 นาย อาณัติ เรืองรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
5788 รศ.พญ. อาทรทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์
5789 นาย อาทิตย์ เชยกลิ่น ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
5790 รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธ์ุ พิมพ์ขาวขํา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทันตแพทย์
5791 ผศ.ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5792 อ.ดร. อาธร เหลืองสดใส ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5793 นาย อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
5794 นาย อานนท์ วรย่ิงยง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
5795 นาย อานนท์ โลบไธสง ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม ทส.
5796 นาย อานนท์ จําลองกุล ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5797 นาย อานนท์ หาญคําภา ฝ่ายบริหาร แพทยศาสตร์
5798 นาย อานนท์ บุญฤทธิกุล สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5799 นางสาว อาบเดือน คุ้มถนอม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5800 ศ. อาภรณ์ ลิมพะสุต คณะทันตแพทยศาสตร์
5801 นาง อาภรณ์ กระจ่างยุทธ คณะทันตแพทยศาสตร์
5802 นางสาว อาภรณ์ เน้ือนวล กิจกรรมธุรการ สผค.
5803 นาง อาภรณ์ นราทิพย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์
5804 นาง อาภรณ์ วุฒิระวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5805 นางสาว อาภรณ์ ภู่ระหงษ์ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5806 นางสาว อาภรณ์ เรืองศิริสุวรรณ ฝ่ายบริหาร วิศวกรรม
5807 นางสาว อาภรณ์ศรี ภักดีบุตร กิจกรรมธุรการ สบภ.
5808 นางสาว อาภัสรา จิวตระกูล ศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง
5809 นางสาว อาภัสรา จันทร์ดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5810 นางสาว อาภากร ธรรมสาส์น สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสอืแห่งจุฬาฯ
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5811 นางสาว อาภากร โพธิเย็น ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ สนม.
5812 นางสาว อาภาสินี ป่ินรัมย์ อาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5813 ผศ. อารดา กีระนันทน์ ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
5814 อ. อารตี แก้วสัมฤทธ์ิ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร์
5815 รศ. อารมณ์ แสงเพ็ชรส่อง คณะวิทยาศาสตร์
5816 นาง อารมณ์ โสตถิอํารุง สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร์
5817 นาง อารมณ์ ศิริประภากรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย วิทยาศาสตร์
5818 นาง อารมย์ ฤทธิศาสตร์ ฝ่ายเงินกู้
5819 นาง อารยา บุญชิต สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม
5820 นาง อารยา พันธุวงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิศวกรรม
5821 นางสาว อารยา จันทร์ทอง คณะจิตวิทยา
5822 นางสาว อารยา ศรีแพงมล สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5823 นาง อาริยา เอียดแก้ว สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
5824 นาง อาริยา จันทร์ขจร หออภิบาลผู้ป่วยใน ทันตแพทย์
5825 ภญ.รศ. อารี สุขประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์
5826 นาง อารี อนะมาน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5827 นาง อารี พรวัฒนะกิจ สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร์
5828 นาง อารี สงศรี สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
5829 นางสาว อารีจิตต วงศ์พัวพันธ์ุ งานบริหารและธุรการ บัญชี
5830 นาง อารีพร น่ิมประยูร งานบริหารท่ัวไป สภม
5831 นาง อารีย์ เสือก้อน ส่วนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5832 นางสาว อารีย์ สิทธิสร ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา
5833 นางสาว อารีย์ พรหมดนตรี สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
5834 นาง อารีย์ ภัคธรนิพัทธ์ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม พาณิชยศาสตร์ฯ
5835 นาง อารีย์รัตน์ สุลินทบูรณ์ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิศวกรรม
5836 นางสาว อารีย์รัตน์ แซ่ตั้ง ศูนย์บรรณสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์
5837 ผศ.ดร. อารีย์วรรณ อ่วมตานี คณะพยาบาลศาสตร์
5838 นางสาว อารียา ประกอบสุข วิทยาลัยประชากรศาสตร์
5839 นางสาว อารียา บูรณโสภณ ฝ่ายวิจัย บัญชี
5840 นางสาว อารีรัตน์ น่วมสําลี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5841 รศ.ภญ. อารีรัตน์ ลออปักษา ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์
5842 ศ.พญ. อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
5843 นางสาว อารีรัตน์ สุขงาม หน่วยห้องปฏิบัติการกลางฯ เภสัชศาสตร์
5844 นางสาว อารีรัตน์ โพธิชัย หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์
5845 นางสาว อารีวรรณ พุทธเสถียร คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
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5846 นางสาว อารีวรรณ ดิษเจริญ งานคลังและพัสดุ สัตวแพทย์
5847 นาย อาลักษณ์ สุขกล่ํา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร์
5848 นางสาว อาลัดดา ยานุวงศ์ แผนกการเงินรับ
5849 นาง อาวีวรรณ วัชรศีขร คณะแพทยศาสตร์
5850 นาย อํานวย อุ่นวิเศษ งานพัสดุ แพทยศาสตร์
5851 นาง อํานวย เติมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5852 นาย อํานวย สืบค้า หน่วยโสตทัศนศึกษา วิศวกรรม
5853 นาย อํานวย ธรรมธร สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร์
5854 นาย อํานวย แก้วมณี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ นิติศาสตร์
5855 นาง อํานวยพร พงษ์นาค โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5856 นาง อํานวยพร คงเพ็ชร สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร์
5857 นาย อํานาจ ม่วงจันทึก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
5858 นาย อํานาจ คล้ายรัศมี สถาบันภาษา
5859 นาย อํานาจ ภิภักกิจ หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รัฐศาสตร์
5860 นาย อํานาจ หนูกําเนิด ฝ่ายพิมพ์และทําสําเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
5861 นาย อํานาจ สาธานนท์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
5862 นาย อํานาจ สุขเย็น หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สถาปัตย์
5863 นาง อําพร วงศ์สุนทรพจน์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
5864 นาย อําพร ศรีประเสริฐ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5865 นาย อําพล วงวาส คณะนิเทศศาสตร์
5866 นาย อําพล เท่ียงธรรม ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5867 นาง อําพันธ์ กําจัดภัย งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร์
5868 ศ.กิตติคุณ อําไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์
5869 นาย อําไพ คําผง คณะวิทยาศาสตร์
5870 นางสาว อําไพ ภู่แพร คณะเศรษฐศาสตร์
5871 ผศ.ดร. อําไพ ตีรณสาร ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
5872 นาง อําไพ สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
5873 นาง อําไพ เขตสาลี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
5874 นางสาว อําไพ อุดมวิทยานุกูล คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย์
5875 นางสาว อําไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
5876 นาย อําภร นุวรรณ์ ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ
5877 นาย อิคลัส แวมามุ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
5878 รศ. อิงอร สุพันธ์ุวณิช ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์
5879 นางสาว อิงอร เวียงอินทร์ ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี
5880 ผศ. อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
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5881 นางสาว อิตถี อ่อนทอง หน่วยสารบรรณ ทันตแพทย์
5882 นาย อิทธิพล ปานงาม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
5883 ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติศาสตร์
5884 นาย อินทร์วุธ เกษตระชนม์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ครุศาสตร์
5885 นาย อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์
5886 อ.ดร. อินทิรา พรมพันธ์ุ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร์
5887 รศ. อิศรา ศานติศาสน์ คณะเศรษฐศาสตร์
5888 นางสาว อิศรา เคาวฤก งานนวัตกรรมการเรียนรู้ วิศวกรรม
5889 รศ.นพ.ดร. อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5890 รศ.ทญ. อิศราวัลย์ บุญศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์
5891 นาง อิสรีย์ เท่ียงอยู่ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
5892 ผศ. อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร์
5893 นาย อุดม เสริมศิริโภคา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์
5894 นาง อุดม พิจิตรคุรุการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครศุาสตร์
5895 นาย อุดม พอดี สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
5896 นาย อุดม โชคศิริ ฝ่ายการงบประมาณ สบย
5897 ผศ.นพ. อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
5898 นาย อุดมศักดิ์ เกตุบุตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
5899 รศ.ดร. อุดมศิลป์ ป่ินสุข ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
5900 นางสาว อุดมสิน ใจดี ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
5901 นาย อุดร อ่องสุข หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
5902 นาย อุดร บุญเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์
5903 นาง อุดร สุนทรศิริ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์
5904 นาย อุดร รอเซ็น หน่วยอาคารสถานท่ี แพทยศาสตร์
5905 นางสาว อุตรา จามีกร ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย์
5906 นาย อุทร พิทักษ์ กิจกรรมธุรการ สบม
5907 ศ.ดร. อุทัย ตันละมัย ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ฯ
5908 นาย อุทัย นิสีดา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5909 นาง อุทัยทิพย์ อนุมอญ หน่วยสารบรรณและพิธีการ สหเวชศาสตร์
5910 นางสาว อุทัยวรรณ รุ่งเรืองผล สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
5911 นาง อุทัยวรรณ กระจ่างรัตน์ สํานักงานเลขานุการ สถาปัตย์
5912 นาย อุทิศ ดีสมโชค ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
5913 นาย อุทิศ แพ่งสภา สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร์
5914 นาย อุทิศ สุดารักษ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5915 นาง อุทุมพร ชาติเผือก หน่วยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร์
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5916 นางสาว อุทุมพร ผลสวัสดิ์ หน่วยสนับสนุนการวิจัย ครุศาสตร์
5917 นางสาว อุทุมพร ไพรสัน คณะทันตแพทยศาสตร์
5918 นาย อุเทน แตงโม ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
5919 นางสาว อุ่นใจ ช่วงฉ่ํา ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร สบย
5920 ศ.กิตติคุณ อุ่นตา นพคุณ คณะครุศาสตร์
5921 นาง อุบล ศุกระมงคล คณะแพทยศาสตร์
5922 นาง อุบล ด้วงอู่ทรัพย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์
5923 นาง อุบล ปิดทอง คณะเภสัชศาสตร์
5924 นาง อุบล สืบผล หน่วยห้องสมุด เภสัชศาสตร์
5925 นางสาว อุบล สาธิตะกร ฝ่ายพัฒนานิสิต สบน
5926 นางสาว อุบล แสงวิบูลย์เสถียร ฝ่ายกิจการนิสิต แพทยศาสตร์
5927 นางสาว อุบลรัตน์ ริเริ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5928 นาง อุบลรัตน์ จูสิงห์ หลักสูตรบัณฑิตสรีรวิทยา ทันตแพทย์
5929 นางสาว อุบลรัตน์ รอดพงษ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
5930 นางสาว อุบลรัตน์ วรรณขาว หน่วยกิจการนิสิต รัฐศาสตร์
5931 นางสาว อุบลวรรณ วิริยะกิจเสรีวงศ์ สาขาสยามสแควร ์อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5932 นางสาว อุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5933 นาง อุมา กิติยานี ภาควิชาเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์
5934 นางสาว อุมาพร พิมพิทักษ์ กลุ่มวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ
5935 นางสาว อุมาพร โกมลรุจินันท์ งานสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร
5936 นางสาว อุมารัตน์ นิยมปัทมะ แผนกเครื่องเขียน
5937 นางสาว อุรศา อุปราโภ กลุ่มภารกิจคลัง พัสดุ และงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย
5938 นางสาว อุรัสยา พัฒนวงศ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์
5939 ศ.ดร. อุรา ปานเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
5940 นางสาว อุราพร พินิจลํา โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5941 นางสาว อุราภรณ์ สุจริตจันทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5942 นาง อุริษา พงษ์ภักดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์
5943 นาง อุไร อภิชิตเรืองเดช คณะแพทยศาสตร์
5944 นางสาว อุไร บุญรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
5945 นาง อุไร เปรมศรี หน่วยสารบรรณ แพทยศาสตร์
5946 นาง อุไร ทองประดิษฐ์ ฝ่ายการตลาด โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
5947 นางสาว อุไร วังคะฮาด สํานักงานเลขานุการ วิทย์การกีฬา
5948 นาง อุไรกาญจน์ ครองบุญชู ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
5949 นางสาว อุไรพรรณ์ แซ่ลี้ งานคลังและพัสดุ นิติศาสตร์
5950 นาง อุไรลักษณ์ สินศิริวัฒนา ฝ่ายบริหาร ศูนย์สุขภาพ
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5951 นางสาว อุไรวรรณ กรวิทยาศิลป สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5952 นาง อุไรวรรณ สิงหะ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5953 นางสาว อุไรวรรณ ดีประเสริฐ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5954 อ.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5955 นางสาว อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์
5956 ดร. อุไรวาส ธํารงอรรถ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
5957 นางสาว อุษณา หงส์วารีวัธน์ คณะเภสัชศาสตร์
5958 นางสาว อุษณี พรมสุบรรณ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
5959 นาง อุษา เขียวขํา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
5960 นาง อุษา สะหาบ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร์
5961 นางสาว อุษา อินทโฉม คณะวิทยาศาสตร์
5962 นาง อุษา ทองคํา ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย์
5963 นางสาว อุษารัตน์ พิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์
5964 นาง เอกจิตรา ฤกษ์รัตน์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
5965 รศ. เอกชัย กี่สุขพันธ์ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร์
5966 นาย เอกชัย เจิดอําไพ คณะแพทยศาสตร์
5967 นาย เอกชัย หงส์จินดาสกุล สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
5968 นาย เอกชัย นีรนารถเบญจ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
5969 นาง เอกติตรา วิภาตวรรณะ งานห้องสมุด แพทยศาสตร์
5970 นาย เอกเทศ อินทกาญจน์ งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
5971 นาย เอกนรินทร์ พวงโต ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5972 นาย เอกบัญชา ชิดชัยภูมิ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม
5973 นาย เอกพงศ์ เสนาดี สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5974 นาย เอกพจน์ บุญเพชร ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานท่ี สบภ
5975 นาย เอกพจน์ แสงกระจ่าง ศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย์
5976 นาย เอกพิสิฐ ธนวัชร์สมบัติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5977 นาย เอกรัฐ ทองโต งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ วิทยาศาสตร์
5978 นาย เอกรัตน์ ทองศรีสุข ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตย์
5979 นาย เอกรินทร์ บุญอ่วม หน่วยประกันคุณภาพ สถาปัตย์
5980 นาย เอกลักษณ์ ใบยา ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย์
5981 ผศ.ดร. เอกวัล ลือพร้อมชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
5982 นาย เอกสิทธ์ิ นิสารัตนพร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
5983 นาย เอกสิทธ์ิ โกวิทย์ดํารงค์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร์
5984 นาย เอนก อัตสาระ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ แพทยศาสตร์
5985 นาย เอนก แก้วสีนวล หน่วยยานพาหนะและซ่อมบํารุง แพทยศาสตร์
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5986 นาย เอนก ทองศรี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
5987 นาย เอม เลี้ยงชีพ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิศวกรรม
5988 นาง เอมอร ศรีสุวรรณ งานบริการการศึกษา นิเทศศาสตร์
5989 รศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร์
5990 นางสาว เอ้ือมพร อินทภา ฝ่ายการบัญชี สบง
5991 นาง เอื้อมพร พืชพันธ์ สถาบันภาษา
5992 นาง เอื้อมพร มีอําพันธ์ หน่วยธุรการและบุคคล โรงพยาบาล ทันตแพทย์
5993 นางสาว เอ้ือมพร ฟักสุวรรณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5994 นางสาว เอ้ือมพร อ่อนลมูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ครุศาสตร์
5995 นางสาว แอน มาคูฮาชิ คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร์
5996 รศ.ดร. แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันภาษา
5997 นาย โอภาส นาคยงค์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรม
5998 นาย โอภาส ผดุงพจน์ งานบริการวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร์
5999 นาย ฮามีซีย์ เจ๊ะเต๊ะ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
6000 นาย ฮิโรชิ จันทาภากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์


