
ประกาศ สหกรณ์ออมทรพัยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

หมายเหตุ  1.)  รายชื่อเรียงตามคณะ

 2.)  สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจง้ยกเลิก ได้ที่ฝ่ายธรุการ 

       โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

       มิฉะนั้น จะถือวา่ท่านได้ใช้สิทธิเ์ข้าร่วมในคร้ังนี้แล้ว

3.)  สมาชิกผู้มีรายชื่อ สามารถจบัคู่ห้องพักโดยแจง้ชื่อ ได้ที่ฝ่ายธรุการ

        โทร.  0-2218-0555  ต่อ 1201-5   ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

       มิฉะนั้น สหกรณ์ฯ จดัห้องพักให้เอง

 4.)  สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได ้ในการเข้ารว่มสัมมนา

      หากตรวจพบถือว่าสละสิทธิ์

 5.)  สมาชิกกรณุาแสดงบตัรประจ าตวั ลงทะเบียนรับป้ายชื่อ

       และป้ายติดกระเป๋า (ก่อนขึ้นรถ) 

      ถ้าไม่แสดงบตัรประจ าตวัยืนยัน ถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารว่มสัมมนาสมาชิก 

วันเสารท์ี่  5  ถึงวันอาทิตยท์ี่  6  สิงหาคม  2560

ณ ซีบรสี  จอมเทียน  พัทยา  จ.ชลบรุี

*  งดผู้ตดิตาม ทุกกรณี   *



วันเสาร์ที่  5  สิงหาคม  2560

07.00  -  07.30  น. ลงทะเบยีนรับปา้ยชื่อ และปา้ยติดกระเปา๋ (ก่อนขึน้รถ)

07.30  น. ออกเดินทางจาก สอ.จุฬาฯ  ส านกังานอาคารจามจุรี 9 

10.30  น. ถึงโรงแรมจัดสัมภาระลงจากรถ (ตามจุดที่โรงแรมจัดไว้ให้)

รับเคร่ืองด่ืมต้อนรับ 

10.30  -  12.00  น. พิธีเปดิการสัมมนา

บรรยาย เร่ือง “นโยบายในการบริหารงานสหกรณ์ ป ี2560”

โดย   ผศ.ดร.จุมพล  พูลภทัรชีวิน ประธานกรรมการ

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00  -  13.15  น. Pre-test เร่ือง “สิทธิ หนา้ที่ และสวัสดิการของสมาชิก”

13.15  -  14.45  น. บรรยาย  เร่ือง “สิทธิ หนา้ที่ และสวัสดิการของสมาชิก”

โดย   รองประธานกรรมการ/ ผู้จัดการหรือผู้แทน

14.45  -  15.00  น. Post-test เร่ือง “สิทธิ หนา้ที่ และสวัสดิการของสมาชิก”

15.00  -  15.30  น. ปดิการสัมมนา 

โดย   ผศ.ดร.จุมพล  พูลภทัรชีวิน ประธานกรรมการ

15.30  -  18.00  น. รับประทานอาหารว่าง และรับกุญแจเข้าหอ้งพักตามอัธยาศัย

18.00  -  21.00  น. รับประทานอาหารเย็นและงานเล้ียงสังสรรค์ 

วันอาทิตย์ที่  6  สิงหาคม  2560

07.00  -  08.30  น. รับประทานอาหารเช้า 

08.30  -  09.00  น. เก็บสัมภาระ คืนกุญแจหอ้ง 

09.00  น. เดินทางกลับ (โปรดตรงเวลา)

09.00  -  11.00  น. แวะซ้ือของฝากระหว่างทางตามอัธยาศัย  (30 นาที)

13.00  น. ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ณ ซีบรีส จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี

---------------------------------------------------------

*****ก าหนดการน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*****

--------------------------------------------------

ก าหนดการสัมมนาสมาชกิ 

สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จ ากัด

เรื่อง  “สิทธแิละหน้าที่ของสมาชกิ”

ระหว่างวันที่ 5 – 6  สิงหาคม  2560



ที่ คณะ

1 นาง กัญญา อุ่นไทยแท้ คณะครุศาสตร์

2 นาย เฉลิมชัย สังข์สุวรรณ คณะครุศาสตร์

3 น.ส. ณัฎฐ์ชิตา แก้วบุญไส คณะครุศาสตร์

4 น.ส. ดอกอ้อ ดวงมณี คณะครุศาสตร์

5 น.ส. ธัญพร ทองเพง็ คณะครุศาสตร์

6 น.ส. ธันธนันท์ ดวงเพชรสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

7 น.ส. ธีรดา ฆอ้งประเสริฐ คณะครุศาสตร์

8 นาย นิพนธ์ รักประทานพร คณะครุศาสตร์

9 น.ส. พรวิลัย แสงมณี คณะครุศาสตร์

10 นาย ภัทรพณ ติดตารัมย์ คณะครุศาสตร์

11 นาง ยุเรศ บุพลับ คณะครุศาสตร์

12 นาย วรพรชัย ลาภกระโทก คณะครุศาสตร์

13 น.ส. วิเชียร พนัสุแด้ คณะครุศาสตร์

14 นาง สมพร กุนชรวุฒิชัย คณะครุศาสตร์

15 นาง สมศรี กันหาธรรม คณะครุศาสตร์

16 นาย สัมฤทธิ์ ศรีโพธิง์าม คณะครุศาสตร์

17 นาง โสม กุลเพิ่ม คณะครุศาสตร์

18 นาง หนูพนั โชตินาเสียว คณะครุศาสตร์

19 น.ส. อุทุมพร ผลสวัสด์ิ คณะครุศาสตร์

20 น.ส. กชพรรณ เดชจร คณะทันตแพทยศาสตร์

21 นาง กัลยกร ทองมอญ คณะทันตแพทยศาสตร์

22 น.ส. เกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล คณะทันตแพทยศาสตร์

23 น.ส. จริภา เลิกนอก คณะทันตแพทยศาสตร์

24 น.ส. ชญาสุภัค สมกล่ าสนอง คณะทันตแพทยศาสตร์

25 นาย ชรินทร์ โกศิยะกุล คณะทันตแพทยศาสตร์

26 นาง ดวงกมล กล่ าโกมล คณะทันตแพทยศาสตร์

27 นาง ทัศนีย์ หว่อง คณะทันตแพทยศาสตร์

28 นาย ธเดช เง้ือมผา คณะทันตแพทยศาสตร์

29 น.ส. น้องนุช บัวเพช็ร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล



ที่ คณะชื่อ - นามสกุล

30 น.ส. นิศรา กิจสุกราย คณะทันตแพทยศาสตร์

31 นาง เนตรนภา ชาวพรหม คณะทันตแพทยศาสตร์

32 นาง บชกร เง้ือมผา คณะทันตแพทยศาสตร์

33 นาง บัวลอย เพง็ยี่สน คณะทันตแพทยศาสตร์

34 นาง บุษบง ช่างสากล คณะทันตแพทยศาสตร์

35 นาง ปริญ ธรธนินท์ คณะทันตแพทยศาสตร์

36 นาง ปาณิศา วิเชียรญาณ คณะทันตแพทยศาสตร์

37 นาย ปิยะวัช สงขาว คณะทันตแพทยศาสตร์

38 น.ส. พจนกร พลอยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์

39 นาง พริิย์ญา ดวงดี คณะทันตแพทยศาสตร์

40 นาง พไิลวรรณ พมิพจ์นัทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

41 นาย พษิณุ นิลคล้ า คณะทันตแพทยศาสตร์

42 นาง ภรทิพา จ าปา คณะทันตแพทยศาสตร์

43 นาย ภัทรกรณ์ เปสโร คณะทันตแพทยศาสตร์

44 นาง ภัทร์ฐิตา ชิดดี คณะทันตแพทยศาสตร์

45 นาง มณฑารัตน์ เขียวขาว คณะทันตแพทยศาสตร์

46 น.ส. มทิรา สุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์

47 น.ส. มลทิรา หงษ์แสง คณะทันตแพทยศาสตร์

48 น.ส. มะลิวัลย์ สุวรรณสิงห์ คณะทันตแพทยศาสตร์

49 น.ส. รจเรจ ปิติพชืญ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

50 น.ส. เรณู ชุมภู คณะทันตแพทยศาสตร์

51 น.ส. เรืองรุ้ง เจอืแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์

52 น.ส. วราพร ศรีทองแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์

53 นาย วรินทร ชิดดี คณะทันตแพทยศาสตร์

54 น.ส. วัณณวัฑ ประชุมรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์

55 นาง วันเพญ็ อยู่ศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์

56 นาง วาสนา โสสุ่ย คณะทันตแพทยศาสตร์

57 นาย สมใจ ทองศรี คณะทันตแพทยศาสตร์

58 นาย สมศักด์ิ เพง็ยี่สน คณะทันตแพทยศาสตร์



ที่ คณะชื่อ - นามสกุล

59 นาง สาริกา สังข์งาม คณะทันตแพทยศาสตร์

60 น.ส. สิริพร นพจริาพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

61 น.ส. สุดารัตน์ เวชประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร์

62 น.ส. สุรีรัตน์ เครือสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์

63 น.ส. สุวิมล ศรีพรหม คณะทันตแพทยศาสตร์

64 นาง หนู บัวเพช็ร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

65 น.ส. อิตถี อ่อนทอง คณะทันตแพทยศาสตร์

66 นาย เอกชัย กุศล คณะทันตแพทยศาสตร์

67 นาง เอื้อมพร มีอ าพนัธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

68 น.ส. กันนิกา รสร่ืน คณะนิติศาสตร์

69 นาง ณพศุลี สุขการค้า คณะนิติศาสตร์

70 นาง พรทิพา ทรัพย์โมค คณะนิติศาสตร์

71 น.ส. วนิดา ส าเภา คณะนิติศาสตร์

72 น.ส. ชลิรสา อุณรุท คณะพยาบาลศาสตร์

73 นาง นันทิยา ตงสาลี คณะพยาบาลศาสตร์

74 นาง ปรารถนา อัคนิบุตร คณะพยาบาลศาสตร์

75 น.ส. พรทิพย์ กีรตินันทสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์

76 นาง ศุภวรรณ อนุกูล คณะพยาบาลศาสตร์

77 นาย อัศวิน แสงทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

78 น.ส. ชลาลัย ปรางค์ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์

79 นาง วัชรา พรมบุตร คณะแพทยศาสตร์

80 นาย อาวุธ ชุ่มเชยวงค์ คณะแพทยศาสตร์

81 น.ส. กนกวรรณ หงษ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์

82 น.ส. จติติมา เพยีรพฒันสิน คณะเภสัชศาสตร์

83 นาย ปรีชา จอ้ยจิ๊ด คณะเภสัชศาสตร์

84 นาย พารา ร่ืนสุนทร คณะเภสัชศาสตร์

85 น.ส. มณฑิรา แซ่กี่ คณะเภสัชศาสตร์

86 น.ส. มาริสา นวลกุล คณะเภสัชศาสตร์

87 นาย เทวัญ พุ่มจนัทร์ คณะรัฐศาสตร์



ที่ คณะชื่อ - นามสกุล

88 น.ส. วรรณวิภา ขันเงิน คณะรัฐศาสตร์

89 นาง สุนทรี จติต์หมืน่ไวย คณะรัฐศาสตร์

90 นาง ขวัญตา บัวเนตร์ คณะวิทยาศาสตร์

91 น.ส. จฑุารัตน์ สายกนก คณะวิทยาศาสตร์

92 น.ส. ดรุณี สว่างดี คณะวิทยาศาสตร์

93 นาง ดวงกมล เสียงเย็น คณะวิทยาศาสตร์

94 นาง ทองม้วน เชาวน์เกษม คณะวิทยาศาสตร์

95 นาย ธงชัย ชาวพรหม คณะวิทยาศาสตร์

96 นาย นพดล หอยสังข์ คณะวิทยาศาสตร์

97 นาง บุญมี สารถี คณะวิทยาศาสตร์

98 นาง ปิยนันท์ เหล็กขนาย คณะวิทยาศาสตร์

99 น.ส. ผกากรอง พลังต่อสู้ คณะวิทยาศาสตร์

100 นาง พรหมชนก ศรีสกุล คณะวิทยาศาสตร์

101 นาง มนสิชา สุชีวินกุล คณะวิทยาศาสตร์

102 นาง มาเรียม ขัตตระกูล คณะวิทยาศาสตร์

103 น.ส. ละอองฟา้ ขาวประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์

104 นาง วนิดา ม่วงน้อยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์

105 นาย วรา นิ่มงาม คณะวิทยาศาสตร์

106 นาย วิชัย ต้ังโต คณะวิทยาศาสตร์

107 นาย สถาพร ทรัพย์อยู่ คณะวิทยาศาสตร์

108 นาง สมจติ ห้อยเหม คณะวิทยาศาสตร์

109 นาง สมพร ประภารธนาธร คณะวิทยาศาสตร์

110 นาง สรินนา พนูสมบัติเจริญ คณะวิทยาศาสตร์

111 นาง สาวิตรี โตต่ี คณะวิทยาศาสตร์

112 นาง แสวง มหามิตรมงคล คณะวิทยาศาสตร์

113 นาย โชคชัย หลายชั้น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

114 นาง สุณิสา ราชสิงโห คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

115 น.ส. กมลวรรณ ไหลงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์

116 น.ส. กุลยา อัมพะวะผะลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์



ที่ คณะชื่อ - นามสกุล

117 นาย โกวิท โกพล คณะวิศวกรรมศาสตร์

118 นาง จนัที สมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

119 น.ส. จนิตนา อมรลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

120 นาง ณัฐธยาน์ พุ่มพฤกษี คณะวิศวกรรมศาสตร์

121 น.ส. ทิพย์มาศ บัวค า คณะวิศวกรรมศาสตร์

122 นาง นงนุช ธีรกรชัยธวัช คณะวิศวกรรมศาสตร์

123 น.ส. บังอร สายสวาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

124 นาง บุศรา เสือพอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

125 น.ส. ปทุมพร จบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

126 นาง เพช็ร์รัตน์ ดีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์

127 น.ส. ยุพา ทัศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

128 นาง วนิดา พนัวา คณะวิศวกรรมศาสตร์

129 นาง สุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์

130 นาย สุวัฒน์ ท่าดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

131 น.ส. ไสว ช่างปรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์

132 น.ส. อติวรรณ พวงวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

133 นาง ดลนภัส กฤตพรนันท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

134 น.ส. วิภาดา มากจาด คณะศิลปกรรมศาสตร์

135 นาย ศรีไพร เจริญธัญกรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

136 นาย สมจติร พงษ์ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์

137 นาย อภิวัฒน์ สุดสาคร คณะศิลปกรรมศาสตร์

138 นาง อมรรัตน์ สีบัว คณะศิลปกรรมศาสตร์

139 น.ส. ดิษฐะพร ทรัพย์โมค คณะเศรษฐศาสตร์

140 นาย สมชาย แสงทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

141 นาย กิตติศักด์ิ นคร คณะสหเวชศาสตร์

142 นาย พรีาวิชญ์ พราหมณ์โชติ คณะสหเวชศาสตร์

143 น.ส. วันเพญ็ พวงมาลี คณะสหเวชศาสตร์

144 นาย สมาร์ท อยู่ศิริ คณะสหเวชศาสตร์

145 น.ส. อัครภา จนัทร์แจม่ คณะสหเวชศาสตร์
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146 อ.น.สพ.ดร. กิตติพงษ์ ทาจ าปา คณะสัตวแพทยศาสตร์

147 น.ส. พชัราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

148 ผศ.น.สพ.ดร. วุฒิชัย กลมเกลียว คณะสัตวแพทยศาสตร์

149 นาง ศิวนันท์ กรีอักษร คณะสัตวแพทยศาสตร์

150 นาง อาภรณ์ นราทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

151 นาย ฉลอง แสงสิริวิจารณ์ คณะอักษรศาสตร์

152 นาย ภวัต พึ่งคง คณะอักษรศาสตร์

153 นาง วีณา เสลาคุณ คณะอักษรศาสตร์

154 นาย วุฒิชัย วงษ์ชู คณะอักษรศาสตร์

155 นาง สมพร ปล้ืมกุศล คณะอักษรศาสตร์

156 น.ส. สุธีรา นุ่มมณี คณะอักษรศาสตร์

157 น.ส. สุวิมล นุ่มมณี คณะอักษรศาสตร์

158 นาย ศักดา ไชยปาลิต บัณฑิตวิทยาลัย

159 นาย เสรี พงษ์ขวาน้อย บัณฑิตวิทยาลัย

160 นาย เกษมสันต์ เพยีรผาสุก โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

161 นาย จตุพล จนัทร์แก้ว โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

162 น.ส. จนิจริา จติรแหง โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

163 น.ส. ดุจเดือน แซ่แต้ โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

164 นาย ธงชัย ถานา โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

165 น.ส. บุญรัตน์ เรืองเดช โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

166 นาง ประภัสสร สุนนทะนาม โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

167 นาย เปี่ยมศักด์ิ แสงทรัพย์ โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

168 นาย ไพบูลย์พงษ์ สุบรรณ ณ อยุธยา โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

169 นาย วรพจน์ ถนัดช่าง โรงพมิพแ์ห่งจฬุาฯ

170 นาย ณัฐวัฒน์ ม่วงประเสริฐ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

171 นาย ศิลา ชาววัน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

172 นาย วัชระ วัชรากร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

173 นาย ฐานวุฒิ เนื้อแก้ว ศูนย์กีฬาแห่งจฬุาฯ

174 นาง ทิพวรรณ จนัทร์ดวง ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจฬุาฯ
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175 นาง กัญญภัค เนียมเส็ง ศูนย์บริหารกลาง สนม.

176 นาย ธงชัย เกาะด่าน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจดัการจราจรแห่งจฬุาฯ

177 นาย เสกสิทธิ์ แสงเงิน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจดัการจราจรแห่งจฬุาฯ

178 นาย ประเสริฐอัมพร ตงสาลี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาฯ

179 นาย อภิชาติ ธรรมนิธา ศูนย์ส่ือสารองค์กร สนม

180 นาย สุชาติ เฉลิมวงษ์วิจติร ศูนย์หนังสือแห่งจฬุาฯ

181 อ. ศิริลักษณ์ ธีระดากร สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

182 นาย กฤษดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาฯ

183 นาง ฐิติมา ทองประดิษฐ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาฯ

184 นาย มานพ คูหาแก้ว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาฯ

185 นาย สราวุธ ใสสะอาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาฯ

186 นาง จรีาวรรณ์ ชุ่มเชยวงค์ สถาบันภาษา

187 นาย สมชาย ชินสงวนเกียรติ สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม

188 นาย สมบัติ ทาระลาภ สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม

189 นาย สมพร ผ่ึงผดุง สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม

190 นาย ธีทัต อัชฌารักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ

191 น.ส. บารมี จติต์เนื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ

192 น.ส. ศศิวิมล คณนาวุฒิ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ

193 น.ส. กุลธิดา สุวรรณเลิศ ส านักงานการทะเบียน

194 นาง วิไลรัตน์ ปิยพงศ์พชัร ส านักงานการทะเบียน

195 นาย กนก โตสมตน ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

196 น.ส. กุลทรัพย์ เลิศตระกูลชัย ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

197 นาย จกัรกริศน์ เสมอบุตร ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

198 นาย ชัชวาล โชตินาเสียว ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

199 นาย ตรีวิทย์ ต้ังวงศาเจริญ ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

200 น.ส. ธนิดา มะเริงสิทธิ์ ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

201 นาย ปริญญา เฉลิมชัย ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

202 นาง ปาริชาต ทองประสม ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

203 น.ส. วิชชุดา พสัถาน ส านักงานจดัการทรัพย์สิน
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204 น.ส. วิภาภัทร จารุรัตน์ ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

205 นาย ศักด์ินรินทร์ บุญเรือง ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

206 น.ส. สโรชา ศิริอวยพร ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

207 นาง สุนี ทีปวิมลมาศ ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

208 น.ส. สุรีย์ นิคมเขต ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

209 น.ส. เสาวรส ลีลาวุธานนท์ ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

210 นาย อ าพร ศรีประเสริฐ ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

211 น.ส. อิงอร เวียงอินทร์ ส านักงานจดัการทรัพย์สิน

212 นาย ชัยวัฒน์ บัวแตง ส านักงานมหาวิทยาลัย

213 นาย ภักดี สุดถนอม ส านักงานมหาวิทยาลัย

214 น.ส. สังเวียน ฟเูฟื่อง ส านักงานมหาวิทยาลัย

215 นาย สุชาติ ดีโชติช่วง ส านักงานมหาวิทยาลัย

216 น.ส. ลัดดา จนัทร์สว่างภพ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

217 นาง อารีพร นิ่มประยูร ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

218 นาง ปัทมนัดดา ศุกลสถิตย์กุล ส านักบริหารการเงิน การบัญชี การพสัดุ สนม.

219 นาง สัญญา หวลบุตตา ส านักบริหารการเงิน การบัญชี การพสัดุ สนม.

220 นาย หอมเชาว์ แก้วทอง ส านักบริหารการเงิน การบัญชี การพสัดุ สนม.

221 น.ส. เบญจมาศ ผลสวัสด์ิ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

222 นาย ประสิทธิ์ หาญเสน่ห์ลักษณ์ ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม

223 นาย วศิน ทรัพย์เจริญศรี ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม

224 นาย เจตนา หนูสนั่น ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

225 นาย ถนอมศักด์ิ ไค่นุ่นสิงห์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

226 นาย ทองอยู่ แถวทิม ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

227 นาย นพดล ยังอยู่สุข ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

228 นาย นพพร พรหมเพช็ร ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

229 ว่าที่ ร.ต.นพพร บุญชัยเดช ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

230 น.ส. เปรมวดี พรมเสน ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

231 นาย พพิฒัน์ หงษ์ทอง ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

232 นาย ยุทธนา พึ่งทรัพย์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม
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233 นาย วิทยา อาทร ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

234 นาย วีราวัฒน์ โน๊ตศิริ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

235 นาย สมควร ธิมาบุตร ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

236 นาย สุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

237 น.ส. อภิรดี สุขดี ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

238 นาง กมลวรรณ อโณทัย ส านักบริหารวิจยั สนม.

239 น.ส. แก้วประกาย จนัทร์เจริญ ส านักบริหารวิจยั สนม.

240 น.ส. ซ่อนกล่ิน จริสุวรรณพจน์ ส านักบริหารวิจยั สนม.

241 น.ส. บงกช หงสะพกั ส านักบริหารวิจยั สนม.

242 นาง ไพรินทร์ แย้มศรวล ส านักบริหารวิจยั สนม.

243 น.ส. มณีรัตน์ ชื่นเจริญ ส านักบริหารวิจยั สนม.

244 นาง สมใจ แจม่จนัทร์ ส านักบริหารวิจยั สนม.

245 น.ส. สรารักษ์ หงสะมัต ส านักบริหารวิจยั สนม.

246 นาง ส าราญ กิจที่พึ่ง ส านักบริหารวิจยั สนม.

247 น.ส. สุกัญญา พวงกุนฑล ส านักบริหารวิจยั สนม.

248 นาง สุนันท์ พลอยสุข ส านักบริหารวิจยั สนม.

249 นาง เสาวนีย์ สิริวัฒน์ ส านักบริหารวิจยั สนม.

250 นาง อาภรณ์พรรธน์ จนัทวานิช ส านักบริหารวิจยั สนม.


