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ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

1 นาย วรากร ซอนกลิ่น ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1 นาย ชูชาติ บุญเกิด ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2 นาง ดวงแกว สมหวัง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

3 นาย วิศิษฐ บัตรพันธนะ หนวยโสตทัศนศกึษา วิศวกรรม

4 นาย สมควร ธิมาบุตร ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

5 นาย เหลื่อม บุญมวง งานบริหารและธุรการ นเิทศศาสตร

1 นาง จิตตมาส โพธ์ิศรี หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศิลปกรรม

2 นาย ทรัพย ดอูอน คณะวิทยาศาสตร

3 นาย ธนพล นอยตั้ง ศูนยบริการวิชาการ วิศวกรรม

4 นาย มนตรี ชวลิต กลุมภารกิจบรหิารและธุรการ บัณฑติวิทยาลัย

5 นาง วรรณา สุขพอดี สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

6 นางสาว วันศุกรา หลาหา หนวยกิจการนิสิต สถาปตย

7 นางสาว วาสนา อินทรมะณี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

8 นาง ศศิรัศม บังเกิด ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

9 นาย ศกัดิ์ชัย พิลาหา ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

10 นางสาว อุษา อินทโฉม คณะวิทยาศาสตร

รางวัลที่: 2

จํานวนเงิน: 5,000.00

รางวัลที่: 3

จํานวนเงิน: 2,000.00

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

รางวัลที่: 1

จํานวนเงิน: 10,000.00
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ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี
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1 รศ. กชกร เฉลิมกาญจนา ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

2 นาง กชกร อุดมชัยเสถียร หนวยสารบรรณ เภสัชศาสตร

3 นางสาว กชกร เทศถมยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4 นาง กชพรรณ ภาตะนนัท โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5 นาย กเชนทร เอื้อเฟอกลาง หนวยทะเบียนพัสดุ แพทยศาสตร

6 ผศ.ทพ. กนก สรเทศน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

7 อ.ดร. กนก วีรวงศ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

8 นาย กนก จันทรา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

9 นาย กนก โตสมตน แผนกธุรการ

10 นางสาว กนกกุล สุพจน ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

11 นาย กนกชัย โรจนเวทิน งานระบบกายภาพ สํานักงานวิทยทรัพยากร

12 นางสาว กนกทิพย บุญเกิด ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

13 นาง กนกพร สอนศรี สํานักงานจัดการทรัพยสิน

14 นาง กนกพรรณ ชวงฤทธ์ิ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

15 นาง กนกพรรณ เล็บครุฑ หนวยทันตกรรมฉุกเฉิน ทันตแพทย

16 นาง กนกมณี นุชประยูร ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

17 นางสาว กนกรัตน เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

18 ภญ. กนกรัตน คงทิพย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร

19 ผศ.ดร. กนกวรรณ เสรภีาพ ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

20 นางสาว กนกวรรณ นิสภกุลธร ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

21 นางสาว กนกวรรณ ย้ิมจู ศูนยสื่อสารองคกร สนม

22 นางสาว กนกวรรณ เกียรติเสวี ฝายบรหิาร ทรพัยากรทางน้ํา

รางวัลที่: 4

จํานวนเงิน: 400.00



Page 3 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี
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วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

23 นาง กนกวรรณ อินทรารักษสกุล ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

24 นางสาว กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ ฝายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

25 นางสาว กนกวรรณ เลิศวนิชสุธา ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.

26 นาง กนกวรรณ หาญวิทยาพันธ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

27 นางสาว กนกวรรณ ทวีงาม ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

28 รศ.ดร. กนกศักดิ์ แกวเทพ คณะเศรษฐศาสตร

29 นางสาว กนกอร ทบลม งานบรหิารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

30 อ.ดร. กนิษฐ ศรเีคลือบ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ครศุาสตร

31 นางสาว กนิษฐกา คงคะชา หนวยมาตรฐานหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

32 นางสาว กนิษฐา ภัทรกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

33 นางสาว กนิษฐา สุดสาคร ฝายการเงิน สบง

34 นาง กนิษฐา แกวศรี หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

35 นางสาว กนิษฐา พวงไพบูลย โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

36 นางสาว กนิษฐา รอดอินทร สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

37 ผศ. กมล สกุลวิระ ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

38 นาย กมล เผาสวัสดิ์ ภาควิชาทัศนศิลป ศิลปกรรม

39 อ. กมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

40 นาย กมล แกวกิตณิรงค ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

41 นาย กมล บุญหวาน ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

42 นางสาว กมลชนก สกนธวัฒน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

43 นาย กมลชัย มงักรฤทธ์ิ งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

44 รศ.ดร. กมลพร บัณฑติยานนท ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

45 นาง กมลพร แกวสินสอน หนวยงบประมาณ วิทยาศาสตร

46 นาง กมลพร ศริะมาด สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสด ุสนม.

47 นางสาว กมลพร สุขสมปรารถนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

48 นาง กมลรัญชน พุกะทรพัย ศนูยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ สนม.

49 อ. กมลรัตน แดงสวาง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

50 นางสาว กมลรัตน ยอดใส ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร
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51 นาง กมลรัศมิ์ สิริปญญะกุล แผนกทําสิ่งพิมพสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

52 นาง กมลวรรณ เชี่ยววานิช ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

53 นาง กมลวรรณ ดิษยะกมล สถาบันภาษาไทยสิรินธร

54 นางสาว กมลวรรณ ไหลงาม งานนโยบายและแผน วิศวกรรม

55 นางสาว กมลวรรณ จันทรปลั่ง หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

56 นางสาว กมลวรรณ สุนทรศาสตร ฝายวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

57 รศ.ดร. กมเลศน สันติเวชชกุล ภาควิชาการธนาคารและการเงนิ พาณิชยศาสตรฯ

58 นางสาว กรกช นาคบุญชวย หนวยหอพักนิสิต สบน.

59 นาย กรกช เรืองนอย อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

60 นาย กรกฎ กุฎีศรี สํานักงานจัดการทรัพยสิน

61 นาง กรกนก จึงภักดี สํานักงานจัดการทรัพยสิน

62 ผศ.นพ. กรเกียรติ วงศไพศาลสิน ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

63 นางสาว กรแกว พูลเพิ่ม แผนกออกแบบ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

64 นางสาว กรณนภา วิทวัสวงศ งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

65 นางสาว กรณศิ พัฒนชัย ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

66 นาย กรรณะ กองศักดา สํานักพิมพแหงจุฬาฯ

67 นาง กรรณิกา ทิตาราม คณะวิทยาศาสตร

68 ผศ. กรรณกิา วงศสารเสรฐิ สถาบันภาษา

69 นางสาว กรรณิกา ไตรภาดา สํานักงานเลขานุการ บัญชี

70 นางสาว กรรณิกา คณานิตย หลักสูตร[MS(IT)] บัญชี

71 อ. กรรณกิา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

72 รศ.ดร. กรรณกิาร สัจกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

73 ผศ. กรรณกิาร วุฒิโฆสิต คณะครศุาสตร

74 นาง กรรณิการ กลิ่นจันทร ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

75 รศ. กรรณกิาร อัศวดรเดชา คณะนิเทศศาสตร

76 นางสาว กรรณิการ สุวรรณนิตย สํานักงานวิทยทรัพยากร

77 นางสาว กรรณิการ ศรีแจ หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สถาปตย

78 นางสาว กรรณิการ นอยวงศ ศนูยบรกิารวิชาการ สถาบันภาษา
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79 นางสาว กรรณิการ มาสมาน สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม

80 นางสาว กรรณิการ สัมมาสิทธ์ิ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

81 นาง กรรณิการ พูลสมบัติ ศนูยทดสอบและประเมินผล สถาบันภาษา

82 นางสาว กรรณิการ ทายะ หนวยคัดกรองผูปวยจุดเดียว ทันตแพทย

83 นาง กรรติกา ณ สงขลา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร

84 นาง กรวรรณ แสงตระกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

85 นางสาว กรวลี มีศิลปวิกกัย ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

86 อ.ดร. กรวิก ตนักษรานนท ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

87 รศ. กรองแกว กรรณสตู สถาบันภาษา

88 นางสาว กรองแกว สรนันท โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

89 นางสาว กรองทอง เหมะทัพพะ หนวยสารบรรณ สถาบันภาษา

90 ผศ.ดร. กระบวน วัฒนปรีชานนท ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

91 นาย กรัณยกร กําแพงทอง กลุมภารกิจกํากับคุณภาพการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย

92 นาง กรีสธุา แกวสัมฤทธ์ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

93 นาย กรุง สินอภิรมยสราญ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

94 นาย กรุง ลําภาษี งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร

95 อ.ทพ. กฤช กมลขันติกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

96 อ. กฤชพร กระดังงา ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

97 นาง กฤชรตัน วองอาทรกุล โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

98 นาย กฤฑภาส วองประเสรฐิ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

99 นางสาว กฤตชญาฌ หมายกลา งานบริการวิชาการและวิจัย แพทยศาสตร

100 นางสาว กฤตภรณ เอี่ยมสมบูรณ งานคลังและพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

101 นาย กฤตภาส สิงคิบุตร งานวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน

102 นางสาว กฤตาภัค ชูสืบสาย หนวยคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

103 อ.ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

104 รศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

105 นาง กฤติยา ทองเพ็ชร หนวยการเจาหนาที่ อักษรศาสตร

106 นาง กฤติยา พรรณโคตร ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร
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107 นางสาว กฤติรดา บวรปุญโญทัย ฝายวิชาการ อักษรศาสตร

108 นาย กฤษ กําจร ศูนยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร

109 นาย กฤษฎา ภูมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

110 นาย กฤษฎา พนมเชิง ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

111 นาย กฤษฎากร สุทธะเสนา สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.นาน)

112 อ.นพ. กฤษณ กิติสิน ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

113 นาย กฤษณ อริยะพุทธิพงศ คณะจิตวิทยา

114 นาย กฤษณ หัสเขตร งานชันสตูรโรคสัตวกลาง สัตวแพทย

115 อ.นพ. กฤษณ เจริญลาภ ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

116 นาย กฤษณภักด นวนันทกานต สํานักงานจัดการทรัพยสิน

117 นางสาว กฤษณรรณ ทองเจริญ หนวยเทคโนโลยีการศกึษา ครุศาสตร

118 นาย กฤษณะ พันธุเพ็ง ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร

119 นาย กฤษณะ จิตตาภิรักษ สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

120 นาย กฤษณะ มีรกัษ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

121 นาย กฤษณะพงศ บุญพูน โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

122 นางสาว กฤษณา มูลานนท งานหองสมุด แพทยศาสตร

123 นาง กฤษณา บุญมา สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

124 นางสาว กฤษณา นาดี คลินกิบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

125 นาง กฤษณา วุฒิยาภรณ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

126 รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

127 นางสาว กฤษณา ดวงตะกั่ว สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

128 นาง กฤษณี วันเพ็ญ หนวยปฏิบัติการทันตกรรม ทันตแพทย

129 รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

130 นาย กฤษดา เอี่ยมลิ้ม หนวยสารบรรณ วิทยาศาสตร

131 นาย กฤษดา อีแม็ง ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

132 นาย กฤษดา ปาลกวงศ ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

133 นาย กฤษดา ยวงเงิน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

134 นาย กฤษศิ์นปภู จูสวย ศูนยสัตวทดลอง สนม
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135 ผศ. กลาหาญ ตันติราษฎร ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร

136 นางสาว กวิตา ฟองสถาพร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

137 นางสาว กวิตา พนภัย ฝายยุทธศาสตรและนวัตกรรมองคกร สบย

138 นาย กวิน รัศมีไพศาล ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

139 นาย กวิน อัศวานันท ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

140 นาย กวี ภัทราดูลย ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

141 นาย กวีไกร แหวใต งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

142 นาย กวีไกร ศรีหิรัญ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

143 นาย กษิดิ์ภัค ไกแกว ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

144 นาง กษิรา วรวัฒนะปรญิญา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร

145 นาย กสิกร บุญเกิด ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

146 ผศ.ดร. กอเกียรติ บุญชูกุศล คณะวิศวกรรมศาสตร

147 นาย กอเกียรติ อุดมศิลป สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

148 นาง กอแกว บุญญวิจารณ คณะแพทยศาสตร

149 ผศ. กองกาญจน ตะเวทีกุล ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร

150 ผศ. กองเกียรติ ศรสุีวัฒนาสกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

151 นาง กองมี ภานุเวศ ศนูยเอกสารประเทศไทย วิทยทรัพยากร

152 นาง กอบกาญจน สุวรรณสิงห ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

153 นางสาว กอบกาญจน ขําแจง สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย

154 นางสาว กอบกุล ขําแจง ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

155 คุณหญิง กอบจิตต ลิมปพยอม ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

156 รศ.ดร. กอบบุญ หลอทองคํา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม

157 นาง กอบสุข สมบัติเปยม คณะทันตแพทยศาสตร

158 นาย กอปศักดิ์ จามรมาน ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

159 อ. กัญจนศกัดิ์ เพชรานนท ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

160 นางสาว กัญญฐญาน พิชญวิวัฒน แผนกหนังสือไทย

161 นางสาว กัญญณัช ผลใหม งานบริการการศกึษา ศิลปกรรม

162 นางสาว กัญญณัช อินปาน สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ
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163 ภญ. กัญญนลิน หิรัญเศรษฐธาดา ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

164 นาง กัญญนันทน ศรีอรามมั่นคง สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร

165 นาง กัญญภัค เนียมเส็ง ศูนยบริหารกลาง สนม.

166 นาง กัญญรัตน บุญทองใหม ศูนยบรกิารสุขภาพแหงจุฬาฯ

167 นางสาว กัญญลักษณ บัวแพ ภาควิชาเคมีเทคนคิ วิทยาศาสตร

168 ผศ. กัญญา คงคานนท คณะครุศาสตร

169 นาง กัญญา เพลิดพราว ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

170 นาง กัญญา อุนไทยแท สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร

171 นางสาว กัญญา รุงแสง สํานกัประกันคุณภาพ พาณิชยศาสตรฯ

172 ผศ.พญ. กัญญา คําวิลัยศักดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

173 นางสาว กัญญาณัฐ ภูครองทุง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

174 นาง กัญญาณัฐ ผิวผอง หนวยหองปฏิบัติการกลางฯ เภสัชศาสตร

175 นางสาว กัญญาพัชย เกตุแกว ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

176 นาง กัญญาพัชร ลงยันต สํานักงานจัดการทรพัยสิน

177 นางสาว กัญญาภัค คันธบุตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

178 นางสาว กัญญารัตน เที่ยงกระโทก สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

179 นางสาว กัญฐณา โสพันธ ฝายบริหาร อักษรศาสตร

180 นางสาว กัญดา ธรรมมงคล สถาบันภาษา

181 นาง กัญภร ถาวรทรงธรรม โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

182 นางสาว กัณฐาภรณ ดิษเย็น ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

183 นางสาว กัณฑปภัส แสงรําไพวีจี หนวยเอกสารและตํารา สหเวชศาสตร

184 นาง กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา

185 นาย กัณณพงศ ศรีนิธี ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

186 นางสาว กัณหัชรี จันทโชติ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

187 นาง กัณหา ศิรเิพ็ญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

188 นางสาว กัณหา สระแกว กลุมภารกิจคลัง พัสดุ และงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย

189 นางสาว กันตกมล เสถียรทิพย ฝายบรหิาร เศรษฐศาสตร

190 นาง กันตพิชญ แยมรุง คณะสัตวแพทยศาสตร
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191 นางสาว กันนิกา รสร่ืน สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร

192 นาง กันยา พิทยาวัฒน งานบริการวิชาการและวิจัย พยาบาล

193 นางสาว กันยารัตน ไชยสุต คณะวิทยาศาสตร

194 นางสาว กันรัตน อิงคะสุระ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

195 ศ.นพ. กัมมันต พันธุมจินดา ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

196 นาง กัลยกร ทองมอญ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

197 นางสาว กัลยกร ไพศาลกชกร สวนบรหิารกิจการอาคารพิเศษ

198 นาง กัลยา ลิปพันธ สํานักบรหิารกิจการนิสิต

199 รศ.ดร. กัลยา วัฒยากร ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

200 รศ.ดร. กัลยา วานิชยบัญชา ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

201 นางสาว กัลยา อุดม หนวยบูรณะชองปากและใบหนา ทันตแพทย

202 นาง กัลยา ชินบุตร ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

203 นางสาว กัลยา ทองสม งานนโยบายและแผน ทันตแพทย

204 นางสาว กัลยา รัตนนรเศรษฐ แผนกขาย โรงพิมพแหงจุฬาฯ

205 นาย กัลยาณปญญา ละออกุล หนวยทะเบียนประเมินผลการศกึษา แพทยศาสตร

206 นางสาว กัลยาณี สีตสุวรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

207 นางสาว กัลยาณี ศศิธร สํานักงานวิทยทรัพยากร

208 รศ.ดร. กาญจณา จันทองจีน ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

209 ศ.ดร. กาญจนา ปราบพาล สถาบันภาษา

210 รศ. กาญจนา โกศลพิศษิฐกุล คณะครุศาสตร

211 นาง กาญจนา ศุภวิริยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร

212 นาง กาญจนา อนจีน สํานักบรหิารกิจการนิสิต

213 นาง กาญจนา เสถียรศรี ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

214 นางสาว กาญจนา พานิชเจริญ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

215 รศ. กาญจนา กาญจนทวีวัฒน ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

216 นางสาว กาญจนา ประสพเนตร ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

217 นางสาว กาญจนา พันธุมิตร หนวยสงเสริมและบริหารการวิจัย บัญชี

218 นางสาว กาญจนา เพชรมาก ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ
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219 นาง กาญจนา วรรณศรี หนวยสารบรรณ ประชาสัมพันธ บัญชี

220 นาง กาญจนา มวงศรีสันต ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

221 นางสาว กาญจนา สิทธิจรรยาวัลย งานคลงั วิทยาศาสตร

222 นาง กาญจนา มาจุฬา งานคลังและพัสดุ สหเวชศาสตร

223 นางสาว กาญจนา ประจุลฬา หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว สัตวแพทย

224 นางสาว กาญจนา ดํานิล งานบริการการศกึษา นิเทศศาสตร

225 นางสาว กาญจนา แยมย่ีสุน ฝายกิจการนิสิต บัญชี

226 นางสาว กาญจนา เบาทอง โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

227 นางสาว กาญจนา เคาวสุต ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

228 นางสาว กาญจนา รังษีหิรัญรัตน สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

229 นางสาว กาญจนา ตันจอ หนวยการเงินและบัญชี วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

230 นางสาว กาญจนา ศรีประเสริฐ สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

231 นาง กาญจนา จารุเรืองไพศาล ฝายเงนิฝาก

232 นางสาว กาญจนา นรากร แผนกออกแบบ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

233 นางสาว กาญจนาภา วัฒนธรรม งานสารนิเทศ ศูนยสื่อสารองคกร

234 นางสาว กาญรัตน อินทุรัตน สวนจัดการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

235 นางสาว กานดา ออนอุบล ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาฯ

236 นาย กานต พฤกษาประทานพร ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.

237 ผศ.ดร. กานต เสรวีัลยสถิตย ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

238 นาง กานตธีณี อานุภาพมณพีงษ งานหองสมุด แพทยศาสตร

239 นาง กานตนิธิ โกวิทพิทยาพงศ งานคลังและพัสด ุจิตวิทยา

240 นางสาว กานตพิชชา ทองกลาง หลักสูตร นม.กฎหมายธุรกิจ นิติศาสตร

241 นาง กานตมณี ทิพวันต คลินิกบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

242 อ. กานตสินี สุขุมาลรังสี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

243 นางสาว กานตา โกมลารชุน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

244 นางสาว กานติมา วนิชดํารงคศักดิ์ สํานักบริหารวิชาการ สนม

245 นาย กานนท มวงจันทึก ฝายปฏิบัตกิารอาคารสถานที่ สบภ

246 นางสาว การะเกด ชางไม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ



Page 11 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

247 นาง การุณ เสนชู หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว สัตวแพทย

248 รศ.ดร. กาวี ศรกีูลกิจ ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

249 นาย กําจัด มงคลกุล คณะวิทยาศาสตร

250 รศ.ดร. กําธร ธีรคปุต ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

251 นาย กําธร คลายสงคราม ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

252 รศ.นพ. กําธร พฤกษานานนท ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

253 นาย กําพร ภิภักกิจ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

254 นาย กําพล ครุสาตะ สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

255 นาย กําพล อมรวนิชยกิจ สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

256 นางสาว กิ่งกาญจน อิศโรทัยกุล สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

257 นางสาว กิ่งกาญจน จงสขุไกล กลุมงานวิจัยและการเรียนการสอน สถาบันวิจัยสังคม

258 นาย กิจจา หุตายน คณะวิทยาศาสตร

259 นาย กิจประมุข ตันตยาภรณ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

260 นาง กิตณา แมคึเน็น คณะสหเวชศาสตร

261 นาย กิตต วิสุทธิวิเศษ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

262 นาย กิตติ ใจออนนอม ฝายการพัสดุ สบง

263 นาย กิตติ ประเสรฐิศลิป ฝายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมอื

264 รศ.ดร. กิตติ กันภัย ภาควิชาการส่ือสารมวลชน นิเทศศาสตร

265 รศ.ดร. กิตติ ลิ่มสกุล คณะเศรษฐศาสตร

266 นาย กิตติ สอนศรี ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

267 รศ.ทพ.ดร. กิตติ ต.รุงเรือง หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย

268 นาง กิตติญา แกวศรีจันทร ศูนยบริหารกลาง สนม.

269 อ.ดร. กิตตินันท โกมลภิส กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

270 นาย กิตติพงศ โพธิ์ประทีป ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

271 นาย กิตติพงศ คําเคน ฝายประมวลผลขอมูล สํานักทะเบียน

272 นาย กิตติพงษ คุมดี ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

273 นาย กิตติพงษ สุขเกษม ศูนยทันตสารสนเทศ ทันตแพทย

274 นาย กิตติพงษ ไตรโภค ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร
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275 อ.น.สพ.ดร. กิตติพงษ ทาจําปา หนวยสรีรวิทยา สัตวแพทย

276 นาย กิตติพงษ พงษกิตติหลา ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.

277 อ.ดร. กิตติพัฒน วอง ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

278 นาย กิตติภัต กลั่นเรืองแสง หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

279 นาย กิตติภูมิ จันทรศรี ศนูยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาคฯ สนม

280 สพ.ญ. กิตติยา ซิ้มไพศาล โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

281 นาย กิตติวัฒน พรายแกว ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

282 รศ.น.สพ.ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

283 นาย กิตติศกัดิ์ นคร สํานกังานเลขานุการ สหเวชศาสตร

284 อ. กิติพงศ อัศตรกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

285 นาย กิติพงษ เสนาคุณ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

286 อ.ดร. กิติพร พลายมาศ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

287 ผศ. กิติยวดี บุญซื่อ คณะครศุาสตร

288 นาย กิติศักดิ์ คุมใจดี หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

289 นาย กี ขนิษฐานันท ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม สถาปตย

290 อ. กีฏะ เพิ่มพูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

291 นาย กีรติ บุญเจือ คณะอักษรศาสตร

292 อ.ดร. กีรติ ควุสานนท ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

293 อ.ดร. กีรติ ชื่นพิทยาธร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

294 นาง กีรติยา เที่ยงหนู คลนิิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

295 นางสาว กีรนัน ภูษี หนวยหลักสูตรและการสอน วิทยการกีฬา

296 ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ภาควิชาเคหการ สถาปตย

297 นาง กุณฑลี แกวจินดา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

298 นางสาว กุณฑนิี มณรัีตน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

299 นาย กุลเชษฐ วุฒิมานานนท งานบรหิารและธุรการ สถาบันการขนสง

300 นางสาว กุลทรัพย เลิศตระกูลชัย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

301 นาย กุลธร ศิลปบรรเลง ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

302 นาง กุลธิดา บุญอิต สํานกังานวิทยทรัพยากร
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303 นาง กุลธิดา เศรษฐีกุล ศูนยบรกิารสุขภาพแหงจุฬาฯ

304 นาง กุลธิดา ฟกประไพ ฝายระเบียนประวัติ สํานักทะเบียน

305 นางสาว กุลธิดา อนุตรกุลศรี ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

306 นางสาว กุลธิดา อรุณรตัน ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

307 ผศ. กุลธิดา เตชวรสินสกุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

308 นางสาว กุลธิดา สุวรรณเลิศ ฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียน

309 ดร. กุลนรี นุกิจรังสรรค กลุมงานวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

310 นางสาว กุลนันท คิ้มแหน ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

311 นาย กุลนาถ ศรสุีข ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ

312 ผศ.ดร. กุลพร หิรญับูรณะ สถาบันภาษา

313 อ.ดร. กุลพิชญ โภไคยอุดม ฝายบริหาร วิทยกีฬาฯ

314 นางสาว กุลยา อัมพะวะผะลิน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

315 นางสาว กุลรดา พานิชกุล ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

316 นางสาว กุลฤดี อุณหเลขกะ สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย

317 นางสาว กุลฤดี เดนชัย สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

318 อ.ดร. กุลลินี มุทธากลิน คณะเศรษฐศาสตร

319 นางสาว กุลวดี คําดวง สํานกับริหารการเงิน การบัญชี การพัสด ุสนม.

320 นาง กุลวิตรา หรยางกูร สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.

321 นาง กุลสริิ กฤตธนรชัต คณะทันตแพทยศาสตร

322 นาง กุลินี วัชโรบล สํานักงานเลขานุการ บัญชี

323 นางสาว กุสุมา พาจร สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

324 นางสาว กุหลาบ สุวรรณศรี งานบริการการอาน วิทยทรัพยากร

325 นาง กุหลาบ พิมพสุวรรณ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

326 นาง กุหลาบ เสรมิศักดิ์ หนวยการเจาหนาที่ ทันตแพทย

327 รศ.ดร. เก็จวลี พฤกษาทร ภาควิชาเคมีเทคนคิ วิทยาศาสตร

328 นางสาว เกตุธิดา ใจหวัง ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

329 นางสาว เกตุวดี อินชุม สํานักวิชาทรพัยากรการเกษตร (จ.นาน)

330 ผศ.ดร. เกริก ภิรมยโสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม
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331 ศ.นพ. เกรียง ตั้งสงา ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

332 นาย เกรียงไกร คุมไพโรจน คณะทันตแพทยศาสตร

333 นาย เกรียงไกร ภูเตาเงิน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

334 นาย เกรียงไกร อินทรชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

335 นาย เกรียงไกร ฝกแคเล็ก สํานักวิชาทรพัยากรการเกษตร

336 นาย เกรียงไกร มณีอินทร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

337 นาย เกรียงไกร ถาวร สํานักงานจัดการทรัพยสิน

338 นาย เกรียงไกร การสมวรรณ งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

339 นาย เกรียงเดช สวนดี สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

340 นาย เกรียงศักดิ์ พูนสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

341 นาย เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู โครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

342 นาย เกรียงศักดิ์ กาญจนารักษ หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

343 นาย เกรียงศักดิ์ เชื้อตาเสง็ หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

344 นาย เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก อาคารแวนแกว ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

345 นาง เกลียวทอง บุรณศริิ ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

346 นางสาว เกศณี ศริะสานต สายงานการประชุม สบม.

347 นางสาว เกศรา วุฒิประเสรฐิสง ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

348 นางสาว เกศรนิ แสนสุข ศนูยจีนศกึษา สถาบันเอเชียศึกษา

349 นางสาว เกศรนิทร รัตนวุฒิกุล หนวยการศกึษาตอเน่ือง ทันตแพทย

350 นางสาว เกศินี ยุกตานนท ศนูยกฎหมายและนิติการ สนม.

351 นางสาว เกษฏา บุญครอง สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

352 อ. เกษม เชยชม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

353 นาง เกษม หนูเล็ก คณะรัฐศาสตร

354 นาย เกษม วัฒนวิเศษ สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

355 นาย เกษม จันทรสุเทพ สายงานซอมบํารุง สกภ.

356 นาย เกษม ใจการณ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

357 นาย เกษม ชูจารุกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

358 อ.น.สพ.ดร. เกษม รัตนภิญโญพิทักษ ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย
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359 นางสาว เกษมณี ไพรอนันตถาวร ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

360 ผศ. เกษมศกัดิ์ ภูมิศรแีกว คณะจิตวิทยา

361 นาย เกษมศกัดิ์ ชมชื่นดี หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

362 นาง เกษร จันทิมากร ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเดก็ ทันตแพทย

363 นาง เกษร สุวรรณโณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

364 นางสาว เกษรา ธัญลักษณภาคย ภาควิชาการธนาคารและการเงนิ พาณชิยศาสตรฯ

365 นางสาว เกษรา ขุนทองจันทร แผนกธุรการ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

366 รศ.นพ. เกียรติ อาจหาญศิริ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

367 นาย เกียรติ ยะกับ ศนูยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

368 รศ.ดร. เกียรติวรรณ อมาตยกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครศุาสตร

369 นาย เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

370 นาย เกียรติศักดิ์ ทองประสิทธิ์ สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

371 นาง เกียว สีพลกรัง ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

372 นางสาว เกื้อกูล พรหมเมือง งานหองสมุด นิติศาสตร

373 นาง เกื้อกูล ทองสัมฤทธิ์ สถาบันภาษา

374 นาย แกว ปุณทริกโกทก ศนูยบรหิารกลาง สนม.

375 นางสาว แกวใจ คาํวิลัยศกัดิ์ ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ

376 นางสาว แกวประกาย จันทรเจริญ ฝายทุนวิจัย สํานักบริหารวิจัย

377 นาย โกญจนาท ลาโม ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

378 นาย โกมล เหมาะงาม ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

379 นาย โกวิท โกพล ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

380 รศ.ดร. โกวิทย ขันธศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร

381 วาที่ พ.ต. โกแวลน ตะกรุดโฉม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

382 นาย โกศล หาญนุสสรณ สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

383 นาย โกศล สังขดิษฐ งานบริหารและธุรการ จิตวิทยา

384 นาง โกสุม มาเปลี่ยน คณะรัฐศาสตร

385 นางสาว ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

386 นาย ไกรวัล วัดตูม ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย
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387 นาย ไกรสิทธิ์ ดีอาษา ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

388 รศ. ไกรสีห อัมพรายน ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

389 นาย ขจร กังสดาลพิภพ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

390 นาย ขจร คาํแกว หนวยการเรยีนการสอนฯ สหเวชศาสตร

391 ผศ.ดร. ขจรยศ อยูดี ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

392 นาย ขจรศักดิ์ ชุดทอง หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

393 นางสาว ขจิตพรรณ แพงนคร ฝายเงนิฝาก

394 ดร. ขนบพร แสงวณิช ภาควิชาศิลปะ ดนตรฯี ครศุาสตร

395 นาย ขนาด หัสศริิ คณะวิศวกรรมศาสตร

396 ผศ. ขนิษฐา รัตนศักดิ์ สถาบันภาษา

397 นาง ขนิษฐา ดีโชติชวง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

398 นาง ขนิษฐา ถาบุตร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

399 นางสาว ขนิษฐา แตมบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร

400 นางสาว ขนิษฐา หนูมั่น ฝายวัสดุพอลิเมอร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

401 อ.ดร. ขนิษฐา ธนานวุงศ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

402 นางสาว ขนิษฐา วงศวิเศษ ศูนยนวัตกรรมการเรยีนรู สนม.

403 นางสาว ขนิษฐา สุขธรรม คลนิิกรวม ทันตแพทยศาสตร

404 นางสาว ขนิษฐา ศิลาออน งานคลังและพัสด ุสถาบันการขนสง

405 นางสาว ขนิษฐา สาคํา ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

406 นาย ขรรคชัย อองหราย สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

407 นาย ขรรคชัย โกเมนรุง สํานกังานจัดการทรัพยสิน

408 นาง ขวัญจิต ฉิมแปน ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

409 นางสาว ขวัญจิต ดารารัตนทวี สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

410 นางสาว ขวัญใจ อาดํา โครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

411 นาง ขวัญใจ คงราศรี หนวยเวชภัณฑกลาง ทันตแพทย

412 นางสาว ขวัญใจ สินสุวรรณ หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

413 นางสาว ขวัญใจ ธรรมโรเวศน กลุมงานบริการวิชาการและวิจัย นต

414 นาง ขวัญใจ ศิริ ฝายเงนิกู
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415 วาที่ ร.ต. ขวัญชัย ชะยูเด็น ฝายวิชาการ ศลิปกรรม

416 นาย ขวัญชัย แชมโสภา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

417 นาย ขวัญชัย วิเศษสุมน ฝายบรหิาร ทส.

418 รศ.ทญ. ขวัญตา จารุอําพรพรรณ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

419 นาง ขวัญตา บัวเนตร สํานกังานเลขานุการ วิทยาศาสตร

420 นาง ขวัญเมือง นุมพันธุ คณะทันตแพทยศาสตร

421 ผศ. ขวัญเรอืน กิติวัฒน ภาควิชาการส่ือสารมวลชน นิเทศศาสตร

422 นางสาว ขวัญเรือน อาชวิบูลโยบล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

423 นาง ขวัญเรือน บัวสุข สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

424 นาง ขวัญเรือน ละเอียดออน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

425 นางสาว ขวัญฤทัย หมอนพังเทียม ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

426 นาย ขัตติยะ งามลี งานรักษาพยาบาลผูปวยใน ทันตแพทย

427 รศ.ดร. ขันทอง สุนทราภา ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

428 นาย ขํา ขาวบริสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร

429 นางสาว ขําคม พรประสิทธิ์ สาขาวิชาดุริยางคศลิป-ไทย ศิลปกรรม

430 อ. เขตโสภณ โพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

431 นาง เข็มทอง ธานสุวรรณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

432 นางสาว เขมาภรณ บุญบํารุง ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร

433 นางสาว เขมิกา เข็มไทย สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

434 นางสาว เขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.นาน)

435 นาย เขียน ธีระวิทย คณะรัฐศาสตร

436 นางสาว ไขนพา บุญญะบุญ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

437 นาง ไขนภา ธนะโสภณ สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

438 นางสาว ไขมุกข พบถาวร สํานักงานวิทยทรัพยากร

439 ศ.กิตติคุณ ไขแสง ศุขะวัฒนะ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

440 นาย คงเดช ไชยสลี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

441 นาย คงภัค บวรปุญโญทัย ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

442 รศ. คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ คณะเศรษฐศาสตร
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443 นาย คฑาวุธ คาํนึงกิจ แผนกวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

444 นางสาว คณัญญกพัศ ศริิเนาว คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

445 นาย คณสัพิสิษฐ เตียสกุล ฝายพัฒนาบุคลากร สบม

446 นางสาว คณัสวรรณ ทองเปลื้อง ฝายบรหิาร สหเวชศาสตร

447 นาย คณติ วัฒนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

448 อ. คเณศ วงษระวี ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

449 นาย คธาพันธ ศรวีัชรินทร สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

450 อ. คนางค ศรีหิรัญ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

451 นาย คมกริช ตกุัง พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

452 นาย คมกฤช สุดใจ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

453 นาย คมกฤษ กันหานนท ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย

454 นาง คมคาย สนิทวงศ ณ อยุธยา งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร

455 นาย คมฤทธิ์ สุขสมบูรณ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

456 นาย คมสัน เลาหกมล ฝายพัฒนาบุคลากร สบม

457 นาย ครรชิต ผิวนวล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

458 นาย ครรชิต ขนวน ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

459 นางสาว คอรีเยาะ เจะเตะ หนวยการเงนิ วิทยาศาสตร

460 นาย คาํนวน สุขโข หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

461 นาง คําใบ ดวงสีดา หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

462 นาง คํามูล สุวรรณาศรยั ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

463 ผศ.ดร. คํารณ เมฆฉาย ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

464 นาง คําหวง ฤกษนอก สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

465 นาย ครีีภาค เวชภูติ ศูนยกฎหมายและนิติการ สนม.

466 นาย คณุวุฒิ ดาํรงคพลาสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

467 นาง คุณัญญา จงตระกูล แผนกออกแบบ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

468 นาย คณุากร ดวงแกว หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศิลปกรรม

469 นาง เครือวัลย แปนแกว คณะแพทยศาสตร

470 รศ. เครอืวัลย เอกรักษาศิลปชัย ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร
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471 อ.ดร. เครอืวัลย จันทรแกว ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

472 นาย โคทม อารยีา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

473 นาง ฆนรส สุขกุล คณะรัฐศาสตร

474 นาย โฆสิต ทวีวงษ สํานกับริหารกิจการนิสิต

475 นาย โฆสิต ไชยศาสตร สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

476 นาย งาม ภาสาลี คณะครุศาสตร

477 นางสาว งามตา ตันนุกูล บัณฑิตวิทยาลัย

478 นาง งามตา เกตุลอย งานคลัง แพทยศาสตร

479 นาย เง็ก ชางนาก หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยทรัพยากร

480 นาง เงนิยวง กิติศุภมงคล สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

481 นาง จงกล กลวยแดง สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร

482 นาง จงกล แสงวิรุณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

483 นางสาว จงกล สืบกําปง สํานักบริหารการเงนิ การบัญชี การพัสด ุสนม.

484 นางสาว จงกล ขันแกว สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุร ีศนูยหนังสือแหงจุฬาฯ

485 นางสาว จงกลกนก กมลฉ่ํา ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

486 รศ.พญ.ดร. จงกลนี วงศปยะบวร ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

487 นางสาว จงจิต พฤกษวิบูลย คณะวิทยาศาสตร

488 นางสาว จงจิตฏรี กาลงานดี หนวยพัสด ุสถาปตย

489 นาง จงจิตร ลมสงูเนิน ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ ศ.เครื่องมอื

490 นาง จงลักษณ ปานะรตัน หนวยสารบรรณ ทันตแพทย

491 รศ. จงอร พีรานนท ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

492 นาย จเดจ็ เนยีมสาํราญ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

493 อ. จตุพงษ ทองสุข โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

494 อ.พญ. จตุพร ชยะกุลคีรี ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

495 นางสาว จตุพร ลมิปวรรณ ฝายการเงนิ

496 นางสาว จตุพร ศริเลิศมุกุล ศนูยกีฬาแหงจุฬาฯ

497 นาย จตุพล ดอนพนัส ศนูยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

498 นาย จตุรงค พุทธพรทิพย ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร
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499 นาย จตุรงค เทียมศิริ สํานกังานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

500 นาย จตุรงค พยงคงาม พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

501 ศ.นพ. จตุรพร หงสประภาส คณะแพทยศาสตร

502 นาย จตุรัตน ปานทับทิม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

503 อ. จรณชัย ศัลยพงษ ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

504 นาง จรรยา สดุสาคร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

505 นางสาว จรรยา วัฒนวรเวทย ฝายวิชาการ วิศวกรรม

506 อ.ดร. จรรยา ฉิมหลวง คณะพยาบาลศาสตร

507 นางสาว จรรยา รมสน สํานกังานจัดการทรัพยสิน

508 นางสาว จรวย กลางณรงค คณะครศุาสตร

509 ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

510 นาย จรัญ เพิ่มสา ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

511 นาย จรัญ บิลกาซัน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

512 นางสาว จรัญญา ชาติศริิ ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

513 นางสาว จรัส กิสูงเนิน สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

514 นาย จรินทร ทองเน้ือดี ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

515 นาง จรนิทร ขจรบุญ หนวยอาคารและสถานที่ สถาบันภาษา

516 นาง จรนิทร ศรีมาก หนวยงบประมาณ วิทยาศาสตร

517 นางสาว จรินทร วินทะไชย ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา ครุศาสตร

518 นาง จรยิา ชุมเมืองเย็น งานบริหารและธุรการ พยาบาล

519 นางสาว จริยา ใยอิ้ม งานบริการวิชาการและวิจัย พยาบาล

520 ผศ.ดร. จริยา อุยยะเสถียร ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

521 นางสาว จริยา แยมเทศ งานบริหารและธุรการ แพทยศาสตร

522 นาง จรรัีตน ถุงเงินโต ศูนยทันตสารสนเทศ ทันตแพทย

523 รศ.พญ. จรุงจิตร งามไพบูลย ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

524 รศ. จรูญ มหิทธาฟองกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

525 ผศ.ดร. จรูญ มีสิน คณะครศุาสตร

526 นาง จรญู ศิรเิพ็ญ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร



Page 21 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

527 นาง จรญู เกนี่ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา

528 นาย จรูญ ทรพัยเจริญศรี สํานักตรวจสอบ สภม

529 นาย จรูญ เรอืงฤกษ สายงานการประชุม สบม.

530 นาย จรูญรัตน จันทรเสนห ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

531 รศ. จรูญลักษณ คงทวีสกุลเลิศ คณะสหเวชศาสตร

532 นาง จเร ถึงจุย งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร

533 รศ. จลีพร โกลากุล ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

534 นาย จอง หลายชั้น สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

535 นาย จอน บุญนา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

536 นาง จอย ทองกลอมสี ศูนยสื่อสารองคกร สนม

537 รศ.น.สพ.ดร. จักรกริศน เนื่องจํานงค ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

538 นาย จักรกฤต ภุชงคประเวศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

539 นาย จักรกฤษณ คาํมอนมาย หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นิติศาสตร

540 นาย จักรกฤษณ เจริญสุข ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

541 นาย จักรพงศ ไชยเกษร งานหองสมุด แพทยศาสตร

542 นาย จักรพงษ สุเมธานนท ภาควิชาภาษาศาสตร อักษรศาสตร

543 นาย จักรพร สุวรรณนคร ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

544 นาย จักรพันธ แซลี่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

545 นาย จักรพันธ เมืองวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

546 นาย จักรสิน พิเศษสาทร สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

547 นาย จักรินทร พันธุโชติ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

548 ศ. จักรี จัตุฑะศรี คณะวิศวกรรมศาสตร

549 นาย จักรี ปรางจันทร งานคลัง แพทยศาสตร

550 นาย จักรี สุขโข หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

551 อ.ดร. จัญจุดา อุนเรืองศรี ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

552 นางสาว จันจิรา พันธุศรี ฝายเงินฝาก

553 นาย จันตรา ฤทธิมหันต งานบริหารและธุรการ ศ.เครื่องมอื

554 รศ. จันตรี สินศุภฤกษ ภาควิชากฎหมายระหวางประเทศ นิติศาสตร
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555 รศ.พญ. จันทฑิตา พฤกษานานนท ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

556 รศ. จันทนา จันทโร คณะวิศวกรรมศาสตร

557 นางสาว จันทนา หาญฤธากร ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

558 นาย จันทรคาํ แกนจรรยา ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

559 นางสาว จันทรงาม ชูตระกูล ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร

560 นางสาว จันทรจิรา กูนาม ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

561 นาง จันทรจิรา ทองเจริญ หนวยกิจการนิสิต รฐัศาสตร

562 นางสาว จันทรจิรา แสงทอง สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

563 ผศ.ดร. จันทรเจา มงคลนาวิน ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

564 นาง จันทรฉาย การกีลิ่น ฝายการตลาด โรงพิมพแหงจุฬาฯ

565 ผศ.ดร. จันทรทรงกลด คชเสนี ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

566 รศ.ดร. จันทรประภา อิ่มจงใจรัก ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

567 ผศ.ดร. จันทรพนิต สุระศิลป สถาบันภาษา

568 นาง จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

569 นาง จันทรเพ็ญ พันธุสิน คณะสัตวแพทยศาสตร

570 นาง จันทรเพ็ญ แสงเทียนฉายโนเดล คณะรฐัศาสตร

571 นางสาว จันทรเพ็ญ ทิวาวงษ สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม

572 นางสาว จันทรเพ็ญ สุวิมลธีระบุตร ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

573 นาง จันทรรุง แซตั้ง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

574 นาง จันทรแรม อุดาการ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

575 นางสาว จันทรแรม คําพึ่ง ฝายคาปลีก

576 ผศ.ดร. จันทรา ทองคําเภา งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

577 นาง จันทรา เทพทอง กลุมวิจัยและวิชาการ ทรัพยากรทางน้ํา

578 นางสาว จันทรา สุขถาวร คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

579 นางสาว จันทา ตะสีรมัย ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

580 นางสาว จันทิภา อมาตยกุล หนวยฐานขอมูล เครือขายฯ นิเทศศาสตร

581 นาง จันทิมา กองตุย คลินิกบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

582 นาง จันทิมา กาญจนพันธ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย
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583 นาง จันทิรา ชัยสุข คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

584 นาง จันที สมศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม

585 นางสาว จันอัมภรณ ทรงฤทธิ์ศร สํานักงานวิทยทรัพยากร

586 นาย จาตุรนต วัฒนผาสุก คณะสถาปตยกรรมศาสตร

587 นางสาว จาริณี บุญวรรณ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

588 ผศ.ดร. จาริต ติงศภัทิย คณะเศรษฐศาสตร

589 นาง จารี อรัณยกานนท คณะวิศวกรรมศาสตร

590 นาง จารุณี กองพลพรหม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

591 นาง จารุณี ศรโีสภณางกูร คณะอักษรศาสตร

592 นางสาว จารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

593 นาง จารุณี พรสรรคศิริกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

594 นางสาว จารุณี คนคลอง คณะทันตแพทยศาสตร

595 อ. จารุภัทร สุจิณโณ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

596 นาง จารุภา เอกรัตชัยกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

597 อ. จารุมาตร ปนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร

598 นาง จารุรชั ตันตราภรณ คณะอักษรศาสตร

599 นาง จารุวรรณ แกววงคหาญ สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย

600 นางสาว จารุวรรณ กระหมาย ศูนยบริการสขุภาพแหงจุฬาฯ

601 นาง จารุวรรณ สังฆรักษ กลุมภารกิจกํากับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

602 นาง จารุวรรณ เลาหตระกูล หนวยการเงนิและบัญชี รัฐศาสตร

603 นาย จํานง ภูมิภักดิ์ คณะแพทยศาสตร

604 นาง จํานงค สโมสร หนวยสารบรรณ อักษรศาสตร

605 นาย จํานนท เจริญพงษ คณะวิทยาศาสตร

606 นาย จําเนียร รดาธันยากร หนวยอาคารสถานที่

607 นาง จําเนียร สุขเกษม สายงานบริหารจัดการอาคาร สกภ.

608 นาย จําเนียร มีสวรรค คณะทันตแพทยศาสตร

609 นาย จําเนียร วงษจันทร ศนูยกีฬาแหงจุฬาฯ

610 นาย จํารัส มณี ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร
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611 นาย จํารัส จงมีสุข ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

612 นาย จํารุญ พวงน่ิม ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

613 ผศ. จํารูญ ณ ระนอง คณะครศุาสตร

614 นาย จํารูญ มีสมานพงษ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

615 นาง จํารูญศรี ญานอุดม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

616 นาง จําเริญ ศิรจิําปากุล ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

617 นาย จําเรญิ โลหพรม สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

618 นางสาว จําเรญิ หงันเปยม ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

619 นางสาว จําเรยีง เฮงเจรญิ ฝายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

620 นาง จําลอง นิยมจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร

621 นาย จําลอง มาเปลี่ยน คณะรัฐศาสตร

622 นาย จําลอง สงคุม ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

623 นาย จําลอง คงดี ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

624 ดร. จิณดิษฐ ละออปกษิณ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

625 อ. จิตโกมุท สงศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

626 รศ. จิตตนิภา ศรีไสย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

627 รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

628 รศ.ดร. จิตติน แตงเที่ยง ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

629 นางสาว จิตตินันท จิตตตระกูล สาํนักงานจัดการทรัพยสิน

630 นางสาว จิตติมา จันเรียง คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

631 นางสาว จิตติมา เพียรพัฒนสิน คณะเภสัชศาสตร

632 นางสาว จิตติมา พฤฒิพฤกษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

633 นางสาว จิตติมา ใจสุข ศนูยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

634 นาง จิตติยา ยศศรียา ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลนิิก สหเวชศาสตร

635 นาย จิตติศกัดิ์ ธรรมาภรณพิลาศ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สถาปตย

636 นางสาว จิตร นามกระโทก คลนิิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

637 รศ. จิตรจวบ เปาอินทร ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

638 ผศ.ดร. จิตรตรา เพียภูเขียว ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร
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639 นาง จิตรนันท วรภัทรวิศษิฐ ฝายธุรการ

640 นางสาว จิตรวลัย แจมใส สวนบริหารสยามกิตติ์ ทส.

641 นาง จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ คณะนิเทศศาสตร

642 นางสาว จิตราภา ยินดี ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

643 นาง จิตโสมนัส ศิวะดิตถ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

644 นาง จิตอนงค กาวกสิกรรม ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

645 นาง จินดา กระแสรลม หนวยสารบรรณ เภสัชศาสตร

646 นางสาว จินดา จินดาวงษ คณะเภสัชศาสตร

647 นางสาว จินดา ขวัญดี ฝายบัญชีและการเงนิ

648 นาง จินดารัตน เบอรพันธุ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร

649 นางสาว จินดาวรรณ ตุมฉาย สํานกับริหารศลิปวัฒนธรรม

650 รศ. จินตนา บุญบงการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

651 นาง จินตนา ติรณปริญญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

652 นางสาว จินตนา ดํารงธรรม คณะวิทยาศาสตร

653 นาง จินตนา พันพึ่ง ฝายระเบียนการศกึษา สํานักทะเบียน

654 นาง จินตนา ชํานัญมนูญธรรม สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี

655 ศ.ดร. จินตนา สายวรรณ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

656 นาง จินตนา แสงสทีอง โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

657 นาง จินตนา เอี่ยมสอาด หนวยสารบรรณ วิทยาศาสตร

658 นางสาว จินตนา พัฒนไธสง ฝายการบัญชี สบง

659 ศ.ดร. จินตนา สรายุทธพิทักษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

660 นางสาว จินตนา อมรลักษณ หนวยพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ วิศวกรรม

661 นางสาว จินตนา พลพงษ หนวยพัสด ุบัญชี

662 นาง จินตนา เอี่ยมอนันต กลุมงานวิจัยและการเรยีนการสอน สถาบันวิจัยสังคม

663 นาง จินตนา หัตถโกศล ฝายยุทธศาสตรและนวัตกรรมองคกร สบย

664 ผศ. จินตนา บรรลอืศักดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

665 นางสาว จินตนา คงวิชัย ฝายเงนิฝาก

666 นาง จินตนา แสงกาศ ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ
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667 รศ.ดร. จินตวีร คลายสังข ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา ครุศาสตร

668 นางสาว จินตหรา พุมทอง โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

669 นางสาว จิรกาล ทองทา สํานักบรหิารวิจัย สนม.

670 ผศ.ดร. จิรดา วุฑฒยากร สถาบันภาษา

671 นาง จิรดา เพทายบรรลือ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

672 นางสาว จิรนันท ชอบธรรม หนวยการเงนิและบัญชี วิศวกรรม

673 นางสาว จิรนุช แพงศรี หนวยบัญชี วิทยาศาสตร

674 นางสาว จิรพร จินายน คณะแพทยศาสตร

675 นาง จิรพันธ นุตาคม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

676 นางสาว จิรภา คชหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร

677 นางสาว จิรภา ไพรสัน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

678 นาย จิรยุทธ สินธุพันธุ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร

679 นาย จิรยุทธ สายบุญมี สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

680 นางสาว จิรวรรณ บุญญะฐี หนวยศัลยกรรมผูปวยใน ทันตแพทย

681 นางสาว จิรวรรธ อุณาตระการ ศูนยสัตวทดลอง สนม

682 นาย จิรวัฒน ภูวสวัสดิ์ สวนระบบสารสนเทศ

683 รศ.น.สพ.ดร. จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

684 นาง จิระประภา เนียมปาน ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

685 นาง จิระภา สุขเรือนสุวรรณ งานบรหิารและธุรการ สถาบันเอเชียศึกษา

686 นางสาว จิรัชยา ปณฑานนท โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

687 นางสาว จิรา ตัณฑตั้งกุล คณะทันตแพทยศาสตร

688 รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท ภาควิชาชีวเคมี เภสัชศาสตร

689 นาง จิราพร ศรเีจรญิกาญจน ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

690 รศ.ดร. จิราพร เกศพิชญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร

691 นางสาว จิราพร พันสถา ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

692 อ. จิราพร เหลาเจริญวงศ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

693 นางสาว จิราพร จันทรอน ฝายวิจัย แพทยศาสตร

694 นางสาว จิราพร เพิ่มพล งานนโยบายและแผน รัฐศาสตร
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695 นางสาว จิราพร ปาลกะวงศ ณ อยุธยาสวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

696 นางสาว จิราพรรณ สุนทรโชติ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

697 รศ. จิราภรณ ธนียวัน ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

698 นางสาว จิราภรณ พิลึก กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

699 นางสาว จิราภรณ กลอมจิต สวนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

700 นาง จิราภา ดวงดี งานบริการการศกึษา วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี

701 นางสาว จิราภา มะวงษ ฝายบรหิาร วิศวกรรม

702 นาง จิรายุ ไพรินทร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

703 อ.ดร. จิรารัช กิตนะ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

704 นาง จิราวรรณ อุสาห สํานกังานเลขานุการ สถาบันภาษา

705 นาย จิโรจ พรนิเพท ศนูยการเรียนรูดวยตนเอง สถาบันภาษา

706 นางสาว จีรนันท มโนกวินโชค หนวยวิจัยเน้ือเย่ืออนินทรีย ทันตแพทย

707 นางสาว จีรภรณ สุขชูศรี งานชันสูตรโรคสัตวกลาง สัตวแพทย

708 นางสาว จีรภัทร ดวงฉวี ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

709 นางสาว จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท คลนิิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

710 รศ. จีรศักดิ์ นพคุณ ภาควิชาสรรีวิทยา ทันตแพทย

711 นางสาว จีระวรรณ ยังพบ สํานักงานเลขานุการ จิตวิทยา

712 นาย จีรัสย สุจรติกุล หลักสูตรบัณฑิตชวีเคมี ทันตแพทย

713 นางสาว จีราพร เชื้อแกว ฝายบรหิาร สถาบันวิจัยสังคม

714 นางสาว จีราวรรณ วงษจู งานบริการวิชาการและวิจัย วิทยการกีฬา

715 นาย จีราวัฒน มงคลวิทย งานบรหิารและธุรการ อักษรศาสตร

716 นาง จุฑาทิพ อัสสะบํารุงรัตน ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

717 นาง จุฑาทิพย เอียดเสถียร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

718 นางสาว จุฑาทิพย ดีแท สํานักงานจัดการทรัพยสิน

719 นาง จุฑาพร ลัดกระทุม หนวยทะเบียนและประเมินผล วิทยาศาสตร

720 นาง จุฑาพร กฤษทวี ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

721 อ.ดร. จุฑาพันธุ พิณสวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

722 ผศ. จุฑาภรณ สุวรรณเปยม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร
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723 นางสาว จุฑามณี เกตุแจม งานบริหารและธุรการ สํานักงานวิทยทรัพยากร

724 นาง จุฑามาศ พิทักษวัชระ งานจัดทําหนังสอื สํานักพิมพ

725 นางสาว จุฑามาศ ทองเหลี่ยมสกุล วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

726 นาง จุฑามาศ จันทรแกว หนวยการเงนิ อักษรศาสตร

727 นางสาว จุฑามาศ องคประกอบกุล ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

728 นางสาว จุฑามาศ เหลาทับ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร วิศวกรรม

729 นางสาว จุฑามาส เลกากาญจน งานบริการการศกึษา นิติศาสตร

730 อ.ดร. จุฑามาส ทองสองสี กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรฯ สถาบันภาษา

731 นาง จุฑามาส คงสุนทร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

732 นาง จุฑารัตน แพส คณะครศุาสตร

733 รศ. จุฑารัตน วิทยา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

734 นาง จุฑารัตน คัมภีรภาพ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา

735 อ.ดร. จุฑารัตน วิบูลผล ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

736 นาง จุฑารัตน เสริมกุลเชื้อ ฝายบริหารงานบุคคล สบม

737 นาง จุฑารัตน จิระศภุโชค ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

738 นางสาว จุฑารัตน สายกนก ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

739 นางสาว จุติมา แสนชมชื่น ฝายบรกิาร ศูนยสุขภาพ

740 นางสาว จุติมา ไทยเจริญ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

741 นางสาว จุติมาพร เผาจินดา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

742 นาย จุน กันนิกา คณะสัตวแพทยศาสตร

743 นาย จุมพฏ วานิชสัมพันธ ฝายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

744 ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครศุาสตร

745 นาย จุมพล ขันทอง งานหองสมุด นิติศาสตร

746 นาย จุมภฎ อิทธิชัยศรี ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

747 รศ. จุรี วาทิกทินกร คณะครศุาสตร

748 นาง จุรพีร หลักสุวรรณ ศูนยสื่อสารองคกร สนม

749 นาง จุรยี วิมาลา ภาควิชาประถมศึกษา ครุศาสตร

750 นาง จุรยี คชไกร สํานักงานวิทยทรพัยากร
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751 นางสาว จุไร พุมพิพัฒน คณะวิทยาศาสตร

752 นาง จุไร ปอมแผง สํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย สนม

753 นางสาว จุไรวรรณ กิริยาดี โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

754 นาย จุล นําชัยศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

755 นางสาว จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

756 นาย จุลวัฒน ธูปวงศ สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

757 ผศ.ดร. จุฬาภรณ กองแกว สถาบันภาษา

758 นาง จุฬาลักษณ เจียมผักแวน หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

759 นาย เจตต พุมทอง หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

760 ผศ.นพ. เจตน วิทิตสุวรรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

761 นาย เจตนสฤษฎิ์ ธนาแสนโกศล แผนกไซเบอร

762 นาย เจตร ขันไชย ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

763 นาง เจติยา รักษาสุวรรณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

764 นาย เจน โสงขุนทด คณะครศุาสตร

765 ผศ.ทญ. เจนจิรา ถิระวัฒน คณะทันตแพทยศาสตร

766 นางสาว เจนจิรา โพธิ์วันนา คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

767 นางสาว เจนจิรา บุญอภัย สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

768 รศ. เจนนุช วองธวัชชัย ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

769 นาย เจนศกัดิ์ เจริญศิลป ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

770 นาย เจริญ เมืองฤกษ ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

771 นาย เจริญ ทองสุข หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

772 นาย เจริญ ศุภนัตร คณะแพทยศาสตร

773 ผศ.ดร. เจริญขวัญ ไกรยา ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

774 นาง เจริญพร ไทยเจริญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

775 นางสาว เจริญพร มวงกูล ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

776 นางสาว เจริญศรี ทองแสงเอี่ยม สวนบริหารศนูยการคาสยามสแคว

777 อ.ดร. เจษฎ เกษตระทัต ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

778 วาที่ ร.ต. เจษฎา จริงจิตร หนวยการเจาหนาที่ แพทยศาสตร
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779 นาย เจษฎา หงษทอง ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

780 รศ.ดร. เจษฎา เดนดวงบริพันธ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

781 นาย เจษฎา ศาลาทอง ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร

782 นาย เจษฎา กิตะโกศล หนวยสนับสนุนการขาย

783 รศ.นพ. เจษฏา แสงสุพรรณ คณะแพทยศาสตร

784 นาย เจิดกุล โสภาวนิตย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

785 นาย เจิดศักดิ์ ไชยคุณา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

786 นาย เจือ กิจสมโภชน สํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย สนม

787 นาย เจือ มีหิรัญ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

788 นาง แจมจันทร กิ่งแกว สํานักงานเลขานุการ จิตวิทยา

789 รศ. แจมใส สุวรรณศักดิ์ศรี ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร

790 ทพญ.ดร. ใจแจม สุวรรณเวลา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

791 นาย ฉกาจ อินทรครีี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

792 นาย ฉดับ ปทมสตู ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

793 นาง ฉลวย ยิ่งยวด ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

794 นาย ฉลอง แสงสริิวิจารณ ศูนยวิจัยการประมวลผลภาษาฯ อักษรศาสตร

795 นาย ฉลอง นุบุญมา ศนูยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาคฯ สนม

796 นาง ฉลองรฐั หอมชิต ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

797 นาย ฉลาด พิมพา หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

798 นาง ฉวี พรภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

799 นาง ฉวี อินทรโชติ หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

800 นาง ฉวีวรรณ ศรีสวัสดิ์ สํานักงานบรหิารวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

801 นางสาว ฉวีวรรณ จอกลอย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

802 อ.ดร. ฉัตร ปณธิิพงศวุฒิ โควอนสขี ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

803 รศ. ฉัตรชัย ยังพลขันธ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

804 ผศ. ฉัตรชัย หงษอุเทน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

805 นาย ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

806 นาย ฉัตรชัย เนตรสน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อักษรศาสตร
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807 ผศ.ดร. ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

808 วาที่ ร.ต. ฉัตรชัย ปองเขตร คณะรัฐศาสตร

809 นางสาว ฉัตรทิพย เนตรนลิ ฝายบริหาร วิทยาศาสตร

810 ผศ.ดร. ฉัตรพันธ จินตนาภักดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

811 นาง ฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน ศ.เครอืขายหองสมุดดจิิทัล จุฬาฯ วิทยทรัพยากร

812 ผศ.ดร. ฉัตรสุดา ฉันทนโพธิ์กุล สถาบันภาษา

813 อ.ดร. ฉัตราพร เปยมใส กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

814 นางสาว ฉัตรียา ชูรตัน สถาบันภาษาไทยสิรินธร

815 นางสาว ฉันทแข บุณยะสุนทร สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

816 นางสาว ฉันทชนก รอดสําเภา ศูนยบรกิารคอมพิวเตอร(หนวย) เศรษฐศาสตร

817 รศ.ดร. ฉันทนา หวันแกว ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

818 นางสาว ฉันทนา อินทิม ฝายวิชาการ/สนง.หลักสูตรฯ ศสอ.

819 นาง เฉลา ดีประเสรฐิ คณะรัฐศาสตร

820 นาง เฉลา อินทรมณี ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

821 นาย เฉลิม ดีประเสริฐ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

822 นาย เฉลิม การศาสตร สายงานซอมบํารุง สกภ.

823 นาง เฉลิม วาดเขียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

824 ศ.ดร. เฉลิมชนม สถิระพจน ภาควิชาวิศวกรรมสาํรวจ วิศวกรรม

825 ผศ. เฉลิมชัย เปรื่องเวช คณะวิศวกรรมศาสตร

826 นาย เฉลิมชัย เส็งประโคน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

827 นาย เฉลิมชัย สังขสุวรรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

828 ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

829 นาย เฉลิมพล จีปน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร

830 นาย เฉลิมพล ประนัดถานัง หนวยประชาสัมพันธ สถาบันภาษา

831 อ. เฉลิมลาภ ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

832 นาย เฉลิมวุฒิ ชํานาญฉา ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

833 รศ.ดร. เฉลิมศรี จันทรออน ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

834 นางสาว เฉลิมศรี ไวยรัตน ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ
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835 นาย เฉลียง ศรีสุพรรณ คณะวิทยาศาสตร

836 นาย เฉลียว กลอมสุริวงษ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

837 นาง เฉลียว บุญเกิด หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

838 นาย เฉวียง สังฆเศรณี คณะเศรษฐศาสตร

839 นาง แฉลม แกววิเชียร ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

840 นาง แฉลม เชื้อออน คณะเศรษฐศาสตร

841 นางสาว ชญาณภัส เจ้ียงรักษา ภาควิชาการธนาคารและการเงนิ พาณชิยศาสตรฯ

842 นางสาว ชญาดา บินหะซัน ฝายกิจการตางประเทศ สบร

843 นาง ชญาดา ชีวันไพโรจน งานเทคนิคการแพทย สหเวชศาสตร

844 นางสาว ชญานนัทช เหลางาม ศนูยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

845 นางสาว ชญานิศค ศิรวิงศนภา ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ

846 นางสาว ชญานิษฐ ฉวีวรรณากร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

847 นางสาว ชญานิษฐ บุญทอง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร

848 ผศ.ดร. ชญาพิมพ อุสาโห ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

849 นางสาว ชญาภรณ หิรัญสุข หนวยการเงนิ ครศุาสตร

850 นาง ชญาภา อุบลชลเขตต ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาฯ

851 นางสาว ชญาสุภัค สมกล่ําสนอง หนวยบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

852 นางสาว ชฎาทิพย ตางประโคน ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

853 นางสาว ชณฐัศิกาญ แจมแจง คณะครุศาสตร

854 นาย ชณัฐโสภนต แกวบังเกิด สวนบรหิารกิจการจัตุรัสจามจุรี

855 นาง ชนกพร แซอึ้ง วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

856 นางสาว ชนกหทัย แดงจํารูญ สาํนักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

857 นางสาว ชนกานต แซโกว ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

858 ศ.นพ. ชนพ ชวงโชติ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

859 ผศ.ดร. ชนวีร สุภัทรเกียรติ สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

860 นาย ชนะ ผวิลอง ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร

861 นาย ชนะชัย เสวกพันธ สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

862 นางสาว ชนัญชิดา เดือนแจง ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร
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863 นางสาว ชนัญญา หอมสุวรรณ หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

864 นางสาว ชนัญญา เพิ่มชาติ ฝายวิชาการ/สนง.หลักสูตรฯ ศสอ.

865 นาย ชนนัต แสงสีดา แผนกพัฒนาธุรกิจ

866 อ. ชนากานต เสมาชัย ภาควิชานฤมิตศิลป ศิลปกรรม

867 รศ.ดร. ชนาทิพย เกสะวัฒนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

868 นางสาว ชนาธิป ผาริโน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

869 นางสาว ชนิฎฐา อินทรศกัดิ์ หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

870 นาง ชนิดา ชาวปลายนา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

871 ผศ.ดร. ชนิดา พลานุเวช สวนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

872 นางสาว ชนิดา ใจกล่ํา โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

873 นางสาว ชนิดา แสงดาว งานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาศาสตร

874 นางสาว ชนิดาภา ผังรกัษ หนวยการเงนิและบัญชี นิตศิาสตร

875 นางสาว ชนิตรา แสงอรุณ โรงพยาบาลปศสุตัว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

876 นางสาว ชนิตา ดวงยิหวา ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

877 อ.ดร. ชนิตา ปาลิยะวุฒิ ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

878 นาย ชนนิทร เตชะประเสรฐิวิทยา ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

879 รศ. ชนินทร ทินนโชติ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

880 นาย ชนนิทร วิศวินธานนท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

881 ผศ.ดร. ชนินทรชยั อินทิราภรณ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

882 ดร. ชนิศา ตันติเฉลิม ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร

883 ผศ.ดร. ชเนฎฐวัลลภ ขุมทอง คณะเศรษฐศาสตร

884 นาย ชบ สุวรรณโณ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

885 นางสาว ชมชนก บัวอยู งานคลังและพัสด ุบัญชี

886 นางสาว ชมนาด มาดนาค งานบริการวิชาการและวิจัย พยาบาล

887 ผศ. ชมนาด ศติีสาร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร

888 นางสาว ชมพูนุท สุมนะเศรณี สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร

889 นางสาว ชมพูนุท ศิลา ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

890 ผศ. ชยการ คีรรัีตน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร
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891 นาย ชยวีร กวางขวาง พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

892 นาย ชยางกูร วงศหนองแวง แผนกหนังสือตางประเทศ

893 รศ. ชโยดม สรรพศรี คณะเศรษฐศาสตร

894 นางสาว ชริตา ธรรมรงค สาขา ร.ร.นายรอย จปร. จ.นครนายก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

895 นาย ชรินทร เหนี่ยงแจม หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

896 นางสาว ชรินทร ไชยมาเสรกีุล ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรม

897 นาง ชริมพร เกียรตกิองชัย ฝายบัญชีและการเงนิ

898 อ. ชลฎา สืบสุวงษ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

899 นาง ชลทิชา สุทธินิรนัดรกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร

900 นางสาว ชลธิชา โพธิขํา วิทยาเอ็นโดดอนต ทันตแพทย

901 นางสาว ชลธิศ ปาสาทิกา โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

902 นาง ชลลดา จามรกุล คณะเศรษฐศาสตร

903 นาย ชลวุฒิ พูลสมบัติ งานบริการการศกึษา สถาบันภาษา

904 นาง ชลอ จันทิม ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

905 นาย ชลอ สังฆะโต ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

906 นาง ชลันศรี ประดับพงษา สํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย สนม

907 นาย ชลัม เหนี่ยงแจม ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

908 นางสาว ชลาลัย อมาตยกุล ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

909 นางสาว ชลาลัย ปรางคประเสริฐ ฝายบรหิาร แพทยศาสตร

910 อ.ทญ.ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรสั หลักสูตรบัณฑิตสรีรวิทยา ทันตแพทย

911 อ.ดร. ชลิดา คลายโสม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

912 นาย ชลิต โกศยิะกุล งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

913 นางสาว ชลริสา อุณรุท งานบรกิารวิชาการและวิจัย พยาบาล

914 นาง ชวนชม มวลประสิทธิ์พร ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

915 นาย ชวภณ แสนศิริ สํานกังานเลขานุการ ครุศาสตร

916 นาย ชวลิต เขคม ภาควิชาวารสารสนเทศ นเิทศศาสตร

917 ผศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

918 ผศ.ดร. ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร
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919 นาง ชวันภัสร พุฒพินัสพงษ งานธุรการ นิสิตสัมพันธ

920 นาง ชวัลนุช ศรีจันบุญ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

921 ผศ. ชวินท ธัมมนนัทกุล คณะจิตวิทยา

922 นาง ชอบ พงษสุวรรณ คณะแพทยศาสตร

923 นาง ชอุม มลิลา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

924 นางสาว ชะไมพร ประเสริฐกิตติกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

925 รศ. ชัชชัย โกมารทัต สํานักงานเลขานุการ วิทยการกีฬา

926 นางสาว ชัชฎา ทอดแสน หนวยปฏิบัติการบรกิารวิทยาศาสตรสุขภาพ สหเวชศาสตร

927 นางสาว ชัชนี กระบ่ีทอง ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

928 ผศ.ดร. ชัชพงศ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

929 นพ. ชัชวาล ธรรมาภรณพิลาศ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

930 นาย ชัชวาล วงคกวานกรม ฝายวิชาการ พาณิชยศาสตรฯ

931 รศ. ชัชวาลย ศรลัมพ คณะเภสัชศาสตร

932 นาย ชัชวาลย โพธ์ิทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

933 นาย ชัชวาลย งานประเสรฐิ คณะวิศวกรรมศาสตร

934 ผศ.ดร. ชัชวิทย อาภรณเทวัญ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

935 นางสาว ชัญญณัฐ จีปน สํานักงานเลขานุการ สหเวชศาสตร

936 นางสาว ชัญญนิษฐ นีสันเทียะ ฝายพัฒนานิสิต สบน

937 นางสาว ชัญญภัค โตเจริญบดี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

938 นางสาว ชัญญาพันธ วิรุฬหศรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

939 รศ. ชัตสุณี สินธุสิงห ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

940 นาย ชัยกร พระยานอย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

941 ผศ.นพ.ดร. ชัยชนะ น่ิมนวล ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

942 นาย ชัยชนัตถ ชาญศลิปกุล หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

943 รศ.ดร. ชัยณรงค โลหชิต ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

944 นาย ชัยณรงค แกวสุก โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

945 นาย ชัยเดช อินทรชัยศรี ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

946 นาย ชัยนันท พรมนิ่ม งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย



Page 36 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

947 นาย ชัยนินทร พัชรเลศิรวี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

948 นาย ชัยบูรณ ศิรธินะวัฒน ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

949 นาย ชัยพร วิชชาวุธ คณะจิตวิทยา

950 นาย ชัยพร ธํารงชลพิสิฐ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

951 นาย ชัยพร แสนสีสงค สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

952 นาย ชัยพัชญ ธนวัชรสมบัติ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อักษรศาสตร

953 ผศ.ดร. ชัยพัฒน หลอศิริรตัน งานบริการวิชาการและวิจัย วิทยการกีฬา

954 นาย ชัยยศ ฤทธิสรไกร สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

955 รศ.ดร. ชัยยุทธ ขันทปราบ ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

956 รศ.ภก.ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

957 นาย ชัยรัช แสงอาทิตย พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

958 อ.ดร. ชัยรัต พงศพันธุภาณี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

959 นาย ชัยรัตน เอี่ยมกุลวัฒน คณะเศรษฐศาสตร

960 นาย ชัยฤทธ์ิ ขวัญกลับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

961 รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน มณีนุษย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

962 นาย ชัยวัฒน ปตตาระพา หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

963 นาย ชัยวัฒน ภูจําปา หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

964 นาย ชัยวิทย วรสูต งานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร

965 รศ.ดร. ชัยวุฒิ ชัยพันธุ คณะเศรษฐศาสตร

966 นางสาว ชัยศรี ธัญพิทยากุล ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

967 ผศ. ชัยศักดิ์ ชั่งใจ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

968 นาย ชัยสุรัติ ถกลภักดี หนวยทันตกรรมรากเทียม ทันตแพทย

969 รศ. ชาคร จารุพิสิฐธร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม

970 นาย ชาญ อาภาสัตย คณะวิทยาศาสตร

971 นาย ชาญ ชาญตะกั่ว สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

972 นาย ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิเภสัชศาสตร

973 นาย ชาญชัย สีปานมั่น ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

974 นาย ชาญชัย ทะนิตะ ศนูยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน
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975 ศ.ดร. ชาญณรงค พรรุงโรจน ภาควิชาทัศนศิลป ศิลปกรรม

976 อ.ดร. ชาญณรงค บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

977 นาย ชาญนนท นามมีศรี งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

978 รศ.นพ. ชาญวิทย โคธีรานุรกัษ ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

979 นาย ชาญวิทย ทรพัยประดิษฐ ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

980 นาย ชาญวิทย อุปยโส โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

981 รศ.นพ. ชาตรี จินตนาวงศ คณะแพทยศาสตร

982 นาย ชาตรี สุระศรี โรงพยาบาลสตัวเล็ก สัตวแพทย

983 นางสาว ชาตรี หาศิริ วิทยาลัยประชากรศาสตร

984 นาย ชาติชาย ศิรนิันท ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

985 นาย ชาติชาย และเลิศผล สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

986 นาย ชานนท ปญญาพงศณรงค สํานกังานเลขานุการ สถาบันวิจัยสังคม

987 อ.ดร. ชานปวิชช ทัดแกว สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต อักษรศาสตร

988 นางสาว ชาลิกา หวังดี ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

989 นางสาว ชาลิตา สมสร กลุมระบบงาน HR สํานักงานระบบ ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

990 นาง ชาลินี ยาเขียว หนวยทะเบียนและประเมนิผล เศรษฐศาสตร

991 อ.ดร. ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

992 นาย ชาลี ขําผัน สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

993 นาง ชาลี วาดเขียน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

994 นาย ชาลี สิทธิสาท โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

995 ผศ. ชํานาญ ภัตรพานิช ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

996 นาย ชํานาญ สุขเกษม สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร

997 นาย ชํานาญ โพธ์ิเจริญ งานบริการงานวิจัยและพัฒนา ทันตแพทย

998 นาย ชํานาญ วงษมณีวรรณ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

999 นาย ชํานาญ ภูเพชร ฝายพิมพและทําสําเร็จ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1000 นาย ชิณภัทร ปาลวัฒน ศนูยผลิตเอกสาร ทันตแพทย

1001 นาย ชิต ญาณกลิ่น คณะวิทยาศาสตร

1002 อ.ดร. ชินโชติ ธีรภัคภิญโญ ฝายวิจัย แพทยศาสตร
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1003 นาย ชิษณุ แจงศิริพันธ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

1004 นาง ชิษณุชา จ่ันวงษ สํานกักิจการวุฒยาจารย สภม

1005 นางสาว ชิสา เอี่ยมละออ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

1006 นาย ชีระ ไพบูลย ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

1007 ผศ.ดร. ชีวานันท เดชอุปการศิรสิมบูรณ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

1008 นาง ชุติกาญจน ภาคพานิช หนวยสนับสนุนการวิจัย ครุศาสตร

1009 นาย ชุติพล แสงสีงาม คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

1010 นาง ชุติมา ตั้งใจขจร ฝายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

1011 ผศ.ดร. ชุติมา สรุเศรษฐ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ครศุาสตร

1012 นาง ชุติมา รตันกถิกานนท สํานักงานเลขานุการ สถาปตย

1013 นางสาว ชุตมิา หงสะมัต สํานักงานเลขานุการ จิตวิทยา

1014 นาง ชุติมา คาวานามิ คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี

1015 รศ.พญ. ชุติมา หรุมเรอืงวงษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

1016 นางสาว ชุตมิา ปดตาฝาย ฝายเงินกู

1017 นาง ชุติมา อรรถวรรัตน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1018 นาย ชุมพล จันทรศร หนวยสารบรรณ วิศวกรรม

1019 นางสาว ชุรียพร ย้ิมพยัคฆ สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย

1020 ผศ.ดร. ชุลี ยมภักดี ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

1021 นาง ชุลีกร เสืองามเอี่ยม ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1022 รศ.นพ.ดร. ชุษณา สวนกระตาย ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1023 นพ. ชูเกียรติ ศกุนตนาค คณะแพทยศาสตร

1024 ผศ. ชูเกียรติ วงฆอง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1025 นาง ชูจิตร พิมาน หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ แพทยศาสตร

1026 รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

1027 ผศ.พ.อ. ชูชาติ พิทักษากร คณะครศุาสตร

1028 นาย ชูชาติ ไวยกุล ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1029 ผศ. ชูชีพ ฉิมวงษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

1030 ผศ. ชูพงศ ปญจมะวัต คณะจิตวิทยา
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1031 ดร. ชูพงศ อิทธิวุฒิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

1032 ผศ. ชูศรี วงศมณีโรจน ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1033 นาย ชูศกัดิ์ อุดมศรี ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

1034 นาย ชูศกัดิ์ คงมณี สํานักงานการทะเบียน

1035 นาย ชูศกัดิ์ เข็มศรี สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

1036 นาย ชูศกัดิ์ แสงไข ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1037 นาง เชอลี่ จันทรแกว งานบรหิารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

1038 นาย เชาว ปดทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

1039 นาย เชาวนดิศ อัศวกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

1040 นาย เชิญ หอมเฉื่อย คณะวิศวกรรมศาสตร

1041 นาย เชิด อุทธิยา ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

1042 นาย เชิดพงษ ภูพลผัน โรงพยาบาลปศสุตัว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

1043 นาย เชิดพันธ วิทูราภรณ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

1044 นาย เชียรชัย จวงโปงแกว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1045 นาง เชื้อ จ่ันเพิ้ง งานวางแผนและพัฒนา บัญชี

1046 นาย โชคชัย หลายชั้น หนวยวิจัยและตํารา วิทยการกีฬา

1047 รศ.ดร. โชติกา ภาษีผล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา ครุศาสตร

1048 นางสาว โชติกา คงบัวสอน ฝายธุรการ

1049 นางสาว โชติกา เอกชูพงษ สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1050 นางสาว โชติรส สุรพลชัย ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1051 นาย โชติรัตน สุนทรเจริญ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1052 ผศ.ดร. โชติรัตน รัตนามหัทธนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

1053 นาย ไชยยศ เหมะรัชตะ ภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาฯ นิตศิาสตร

1054 นาย ไชยันต ไชยพร ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

1055 นาย ไชยา ลิขิตสารวิทย หนวยเทคโนโลยีการศึกษา ครศุาสตร

1056 ผศ. ซอนกลิ่น วิรัตนโยสินทร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1057 นางสาว ซอนกลิ่น จิรสุวรรณพจน สํานักบริหารวิจัย สนม.

1058 นางสาว ซุนนูรอัยน ซีเดะ ฝายบริหาร ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ
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1059 นาย ฌาน อุดมธนธีระ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

1060 นางสาว ญดา แกวโอภาส ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

1061 นางสาว ญาณิน ชัยทิพย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

1062 นางสาว ญาณิศา มโนภักดี งานคลังและพัสด ุพยาบาล

1063 นางสาว ญาณิศา เตมียะ ฝายการพัสดุ สบง

1064 นางสาว ญาณิศา จันทโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

1065 นางสาว ญาณิศา เชวงประเสรฐิ ฝายบรหิาร ทันตแพทยศาสตร

1066 อ.ทญ. ญาณี ตันตเิลศิอนันต ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

1067 นาง ฐมาพร เลิศลํ้า คณะสหเวชศาสตร

1068 นาย ฐานัตถ สนเปยม สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

1069 นาย ฐานันดร แสงพิทักษ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1070 นาง ฐานิกา ดําดวง หนวยจัดหาพัสดุ ทันตแพทย

1071 นาง ฐานิต อิศรเสนา ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร

1072 นางสาว ฐานิตตา สิงหลอ สํานักบริหารวิชาการ สนม

1073 นาย ฐานิสร ชาครัตพงศ คณะอักษรศาสตร

1074 นาง ฐานิสร สอนสิทธิ์ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1075 ผศ.ดร. ฐาสิณยี เจริญฐิติรตัน ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

1076 นางสาว ฐิตยารัตน อินทวงศ สํานักงานวิทยทรัพยากร

1077 นางสาว ฐิตานันท วรพัฒนบัญชากิจ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1078 นาง ฐิตารีย จําปาหาญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

1079 นาย ฐิติ คนเพียร สํานักงานเลขานุการ บัญชี

1080 อ.ดร. ฐิตทิิพย ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนคิและฟสิกสทางการแพทย สหเวชศาสตร

1081 นางสาว ฐิติมา สันตรัิกษ สํานักงานเลขานุการ สํานกัทะเบียน

1082 ผศ. ฐิตมิา ภูศิริ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

1083 นางสาว ฐิติมา จินตนาวัน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

1084 นางสาว ฐิติมา แสนเสนาะ คณะเศรษฐศาสตร

1085 นางสาว ฐิติมา ปุรธร หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

1086 นาง ฐิติมา สุมแสนหาญ หนวยการเงินและบัญชี นติิศาสตร
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1087 นางสาว ฐิติมา อภัยวงศ ฝายบริหาร ทันตแพทยศาสตร

1088 นางสาว ฐิติยา คําบุ สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

1089 นาง ฐิติยา สาระมูล สํานักบริหารวิรัชกิจและเครอืขายฯ สนม

1090 นาง ฐิติรตัน เมอืงมั่งค่ัง โครงการใชนิวเคลยีรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

1091 นางสาว ฐิติรตัน ปนบํารุงกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

1092 นางสาว ฐิติรตัน พงศสุภาคุณิตา ฝายทะเบียนสมาชิก

1093 นาง ฐิติวดี ชัยวัฒน ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

1094 นางสาว ฐิภาพรรณ ภักดิ์หิรัญวาณิช งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

1095 นาย ฐิรวัตร บุญญะฐี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

1096 อ.ดร. ฑิตยา หวานวารี ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1097 นพ. ฑิยภัทร เลาหเวชวานิช ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

1098 นาย ณ ฤกษ สวัสดฤิกษ ศูนยกฎหมายและนิติการ สนม.

1099 นางสาว ณฐดา เพ็งแจมศรี สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

1100 นางสาว ณฐศร เบญจพล ฝายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

1101 นางสาว ณณัชชาพัชฑ ราจันทรพันธ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1102 นาง ณปภัช พูนทัพณ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1103 นาย ณพวัสส ธัมพิพิธ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

1104 นางสาว ณพิศร กฤตติกากุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

1105 นางสาว ณภัสสร มณวีงศ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

1106 นาย ณรงค ชอนาม สํานักงานบริหารวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

1107 นาย ณรงค เรืองสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร

1108 นาย ณรงค แซเลา ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1109 นาย ณรงค บุญมาก สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี

1110 นาย ณรงค อิ้งรัตน สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

1111 นาย ณรงค เกิดโพธ์ิทอง ศูนยสื่อสารองคกร สนม

1112 นาย ณรงค พรมรกัษ หนวยกิจการนิสิต แพทยศาสตร

1113 ผศ.ดร. ณรงค ขําวิจิตร ภาควิชาวารสารสนเทศ นิเทศศาสตร

1114 นาย ณรงค เพชรสุก สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
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1115 ผศ.ดร. ณรงค ประไพรักษสิทธิ์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

1116 นาย ณรงคชัย สารพันธ ฝายธุรการ

1117 นาย ณรงคฤทธิ์ อินทรคํา ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1118 นาย ณรงรฐั เปาประสิทธิ์ ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1119 นาย ณวรรตน ยงกิจธนะรตัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1120 นาย ณวัฒน เนียมแสง งานวิทยบรกิารทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม

1121 นางสาว ณัชชา ปานอุดม สวนบริหารกิจการจัตรัุสจามจุรี

1122 นาง ณัชชา กุลปณณวรรธ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

1123 นาย ณชัพล ศิริสวัสดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

1124 อ.พญ. ณัชวาล จิตตภิรมยศักดิ์ ภาควิชารังสวีิทยา แพทยศาสตร

1125 นางสาว ณัชศุภางค ชอวิเชียร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

1126 นางสาว ณัฎฐชิตา แกวบุญไส โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1127 อ.ภญ. ณัฎฐดา อารีเปยม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

1128 นางสาว ณัฎฐนันปภัส แบงรัมย คลินิกบรกิารทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

1129 นางสาว ณัฎฐา ทองจุล ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

1130 อ.ดร. ณัฏฐ ลีละวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

1131 นางสาว ณัฏฐจรีย พลวัน หนวยแพทยศาสตรศกึษา แพทยศาสตร

1132 รศ. ณัฏฐนาถ ไตรภพ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1133 นาย ณฏัฐพร จําปาจันทร ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1134 นาย ณฏัธพล แรงทน ภาควิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร

1135 นางสาว ณัฏยา แซลี้ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1136 นาย ณฐั กาญจนศริิ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

1137 นพ. ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

1138 นาง ณัฐกมล ฤกษเรืองฤทธ์ิ ฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

1139 นาย ณฐักร ทับทอง ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1140 นาง ณัฐกา ปรางทอง ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

1141 อ.ดร. ณัฐกาญจน ใจดี ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1142 นางสาว ณัฐกานต จินดาบริรักษ ศนูยการแปลและการลามฯ อักษรศาสตร
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1143 นางสาว ณัฐกานต คงถิ่น สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

1144 นางสาว ณัฐกานต แสงเงนิ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1145 นางสาว ณัฐกุล บานศาลเจา สํานักบริหารกิจการนิสิต

1146 นางสาว ณัฐคณา รัศมีแสงเพชร ศูนยบรรณาสารสนเทศ(งานหองสมดุ) บัญชี

1147 นาง ณัฐชไม บุญบํารุง ศนูยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

1148 นางสาว ณัฐชยา สุขสิงห หนวยพัสด ุสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

1149 นางสาว ณัฐชลีวรรณ วงศธีรนาถ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

1150 นาย ณฐัชัย พิสุทธิวงษ ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

1151 ผศ.นพ. ณัฐชัย ศรสีวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1152 อ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

1153 นาย ณฐัชานนท โกมุทพุฒิพงศ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

1154 นาง ณัฐชานันท พลภัทรไพศาล หส.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.แรงงานฯ เศรษฐศาสตร

1155 นางสาว ณัฐญนิษฐา ไชยรัตน ฝายบริหารงานบุคคล สบม

1156 นางสาว ณัฐฐฐานุช อินสอนต หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สถาปตย

1157 นาง ณัฐฐินี เย่ียมภพ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1158 นางสาว ณัฐณชิา ธนังเจริญสุข ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

1159 นาย ณฐัดนัย อินทรสุขศรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1160 ผศ. ณัฐดา วิโรจนแสงอรุณ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

1161 นาย ณฐัธัญ เอมจิตต ฝายบรหิาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1162 นาง ณัฐธิดา อัครวโรทัย หนวยพัสด ุบัญชี

1163 นางสาว ณัฐนันท คณุมาศ ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร

1164 นาย ณฐันันธน กัญจนปรัชญ กลุมภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย

1165 ผศ.ดร. ณัฐนภิา คุปรัตน คณะครศุาสตร

1166 นาย ณฐัพงศ ภิรมยไกรภักดิ์ สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

1167 อ.ดร. ณัฐพจน วาฤทธิ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

1168 ผศ.ดร. ณัฐพร พานโพธทอง ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

1169 นางสาว ณัฐพร โทณานนท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

1170 นางสาว ณัฐพร พุกพิบูลย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร
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1171 ผศ. ณัฐพร สุดดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1172 นางสาว ณัฐพร มั่งผล ฝายเงินฝาก

1173 ผศ.ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตรฯ

1174 นาย ณฐัพล คุมครอง ศนูยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.

1175 นาย ณฐัพล ตานันชัย ฝายบรหิาร ทันตแพทยศาสตร

1176 นาย ณฐัพล พงษเผือก หนวยวิจัยและตํารา วิทยการกีฬา

1177 นางสาว ณัฐภัทร ปนปน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1178 นางสาว ณัฐมน ศรีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1179 นางสาว ณัฐมน นิลประพันธ ศูนยการศกึษาตอเน่ืองแหงจุฬาฯ

1180 นางสาว ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

1181 นาง ณัฐรดา แสงอรุณ ฝายเงินกู

1182 นาง ณัฐรส อุทิศชลานนท คณะวิศวกรรมศาสตร

1183 นาง ณัฐรินีย ศรีพรหม สํานกัคณบดี วิศวกรรม

1184 นาง ณัฐลกัษณ เปรมประยูร งานบริการการศกึษา สถาปตย

1185 นางสาว ณัฐวดี พระยานอย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1186 นางสาว ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ ฝายการงบประมาณ สบย

1187 นาย ณฐัวัชร ไกรโสภา ฝายบรหิาร รัฐศาสตร

1188 นาย ณฐัวัฒน พลอยพลาย งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

1189 นาย ณฐัวัฒน ทองคาํเภา งานบรหิารและธุรการ สํานักทะเบียน

1190 นาย ณฐัวุฒ บุญแกวสุข หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

1191 นาย ณฐัวุฒิ อวนทะเล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1192 วาที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ บุญจันทร ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1193 นาย ณฐัวุฒิ เพ็งที ศนูยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1194 นาย ณฐัศวิะ เทพมณี หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

1195 นาง ณัฐสรา จิรันดร แฟรง็เกล สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

1196 นาย ณฐัสิทธิ์ ณ นาน ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

1197 นาย ณฐัเสกข ฉิมโฉม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1198 นางสาว ณัฐารัตน วงศธนากาญจน กลุมระบบงาน MM สํานักงานระบบ
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1199 นางสาว ณัฑยา พานิชย แยมนอยใหญฝายบริหารงานบุคคล สบม

1200 อ.ดร. ณัตตฤิดี เจริญรักษ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

1201 นาย ณสัสนัต ปยวิทยาการ คณะเภสัชศาสตร

1202 นางสาว ณาฎาญ ลาเตะ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1203 นาย ณาณัฏฐธัญ วงศบานดู ภาควิชาการส่ือสารมวลชน นิเทศศาสตร

1204 นางสาว ณิชชารีย โฆษกิจจาเลิศ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1205 นาง ณิชนันทน กิจประชา กิจกรรมธุรการ สผค.

1206 นางสาว ณิชาภา ชนาธิปรัตนกุล ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1207 นาง ณุชนก วสุธนาพร หนวยคัดกรองผูปวยจุดเดียว ทันตแพทย

1208 รศ. ดนยั อารยะพงษ ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

1209 นาย ดนัยกฤต เถกิงศรี สํานกังานเลขานุการ แพทยศาสตร

1210 นาย ดนุสิทธ์ิ ชาตยาทร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

1211 รศ.ดร. ดรณุวรรณ สุขสม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

1212 ศ.กิตติคุณ พญ. ดรณุี บุญยืนเวทวัฒน ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1213 นางสาว ดรุณี สวางดี ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1214 นางสาว ดรุณี ชุตรัิตนพันธุ สาขายอยครุศาสตร ศนูยหนังสอืแหงจุฬาฯ

1215 นาง ดลนภัส กฤตพรนันท สํานักงานเลขานุการ ศิลปกรรม

1216 นางสาว ดลพร ทิพยประเสริฐ สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1217 นางสาว ดลยา วนิชพงษ งานบริหารและธุรการ บัณฑติวิทยาลัย

1218 รศ. ดวงกมล สินเพ็ง ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

1219 นาง ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ คณะครศุาสตร

1220 นางสาว ดวงกมล ผลเวช หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสขุภาพ สหเวชศาสตร

1221 นางสาว ดวงกมล ธรรมาจารยจรัส หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พาณิชยศาสตรฯ

1222 นาง ดวงกมล เสียงเย็น ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1223 นางสาว ดวงกมล พิหูสูตร กลุมงานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

1224 นาง ดวงจันทร กระจางสด ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1225 นาง ดวงใจ วีสกุล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1226 นางสาว ดวงใจ ทวีปะ สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร
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1227 นางสาว ดวงใจ ขันสังข ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลัง

1228 รศ.ดร. ดวงดาว อาจองค ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

1229 นางสาว ดวงดาว ค้ําคูณ สํานักงานจัดการทรพัยสิน

1230 นางสาว ดวงเดือน ออนนวม คณะครุศาสตร

1231 รศ.ภญ.ดร. ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

1232 นางสาว ดวงเดือน ประกายรุงนํ้าทิพย ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

1233 นางสาว ดวงเดือน บุญมาก สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1234 นาง ดวงตา สุพล ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

1235 รศ. ดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์ สถาบันภาษา

1236 นางสาว ดวงตา ใบโคกสูง งานทะเบียนประเมินผลการศกึษา วิศวกรรม

1237 นาง ดวงเนตร วงศประทีป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร

1238 นาง ดวงพร เบ้ียวไขมุข สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

1239 นาง ดวงพร ชูวงษ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

1240 นางสาว ดวงพร อวมอนงค ฝายการเงนิ สบง

1241 นาง ดวงพร พิสนุแสน งานคลังและพัสด ุวิศวกรรม

1242 นางสาว ดวงพร สุขสุรัส สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

1243 นางสาว ดวงพร เขียวชะอุม วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

1244 นางสาว ดวงพร อยูประเสริฐ สาขารัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1245 รศ. ดวงมณี โกมารทัต ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

1246 นางสาว ดวงมณี แหวนเพ็ชร ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1247 รศ. ดวงสมร อรพินท ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

1248 นาง ดวงสมร สุวัฑฒน ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

1249 นางสาว ดวงหทัย ธรรมสอน หนวยบัญชี อักษรศาสตร

1250 นางสาว ดอกออ ดวงมณี หนวยอาคารสถานที่

1251 นาย ดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

1252 ผศ. ดาณาวดี มิตรสมัพันธ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1253 รศ.น.สพ. ดานิษ ทวีติยานนท ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

1254 นาง ดาราวรรณ ขําทอง คณะแพทยศาสตร



Page 47 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

1255 นางสาว ดารินทร แสงประดับ ฝายบรหิาร พาณิชยศาสตรฯ

1256 ผศ. ดารินทร ประดิษฐทัศนีย ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

1257 พญ. ดารินทร ซอโสตถิกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

1258 นางสาว ดาว สุวรรณแสง จ่ันเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

1259 นางสาว ดาวนภา เมธาธีระนันท งานบริหารการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

1260 นางสาว ดาวเรือง ทองมาก ภาควิชาทันตกรรมสาํหรับเด็ก ทันตแพทย

1261 รศ. ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

1262 นาย ดํารงค โสพิณ ศูนยทันตสารสนเทศ ทันตแพทย

1263 รศ.ดร. ดํารงค วัฒนา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

1264 ผศ. ดํารงค ดํารงคศรี ภาควิชากายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

1265 นาย ดํารงค เลี้ยงชีพ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1266 รศ. ดําริห บูรณะนนท คณะนติิศาสตร

1267 ผศ.ดร. ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัตศิาสตร อักษรศาสตร

1268 รศ.ดร. ดิเรก ศรสีโุข คณะครศุาสตร

1269 ศ.ดร. ดิเรก ลาวัณยศริิ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

1270 นาย ดิลก ญาณกลิ่น ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

1271 นางสาว ดิษฐะพร ทรัพยโมค งานบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร

1272 รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

1273 นางสาว ดุจเดือน แซแต ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1274 ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษเกา คะชิมา ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

1275 นางสาว ดุจฤทัย ธนาบริบูรณ กลุมระบบงาน HR สํานักงานระบบ ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

1276 นางสาว ดุจหทัย วงษกะพันธ ภาควิชานฤมิตศลิป ศิลปกรรม

1277 รศ.ดร. ดุลยพงศ วงศแสวง ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร วิศวกรรม

1278 ผศ.ดร. ดุษฎี ทายตะคุ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

1279 พญ. ดุษฎี ปุสยะไพบูลย คณะแพทยศาสตร

1280 นาย ดุษฎี แสงผัด ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1281 นางสาว ดุษฎี คนแรงดี สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

1282 นาง ดุษฎี ชาญวาณิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร
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1283 ผศ. ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

1284 นาง ดุษณี จันทรสุวี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

1285 ผศ. ดุสิต วีระไวทยะ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

1286 นาย ดุสิต เครืองาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

1287 นาย ดุสิต ประกอบ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

1288 นาย ดุสิต จิตพิทักษ งานบริหารและธุรการ เศรษฐศาสตร

1289 นาย เดชธิวัฒน เจือจันทร สาขารัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1290 นาย เดชา เดชาสิทธิคุณ คณะแพทยศาสตร

1291 รศ.ดร. เดชา ฉัตรศิริเวช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

1292 นาย เดชา วงษประสิทธ์ิ หนวยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร

1293 นาย เดนชัย ค้ําจุน ฝายบรหิาร วิทยาศาสตร

1294 นาย เดนชาย แชมฉิมพลี งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร

1295 ดร. เดภิชา จินดาทิพย ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

1296 ศ.ดร. เดวิด บรรเจิดพงศชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

1297 นางสาว เดือน โถคาํนาม ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1298 นาง เดอืนฉาย ชยานนท ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1299 นางสาว เดือนดารา วามะชาติ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

1300 นางสาว เดือนเพ็ญ ลําพูน สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

1301 นาย แดง กวางวิจิตร สํานักงานวิทยทรัพยากร

1302 นาย แดง จันทรสวาสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

1303 นาง แดงตอย ชัยกล ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

1304 นางสาว แดนเนาวรัตน จามรจันทร ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

1305 ผศ.ดร. ตนพงศ แกวคงคา ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1306 นาย ตระการ พนมวัน ณ อยุธยา ภาควิชาทัศนศิลป ศิลปกรรม

1307 นาย ตรวีิทย ตั้งวงศาเจริญ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1308 นางสาว ตวงพร โมกมล งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย

1309 อ.ดร. ตวงรตัน ไชยชนะ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1310 นาย ตอตระกูล ยมนาค คณะวิศวกรรมศาสตร
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1311 นาย ตอน สมานกลา หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

1312 นาย ตอลาภ มาระวิชะโย งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

1313 นาย ตะวัน ลิมปยากร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

1314 นาย ติณณ รอดรกัษา สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1315 นางสาว ตุกตา ชาติมานพ ฝายวิชาการ สหเวชศาสตร

1316 นาย ตุลย สิทธิสมวงศ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

1317 นางสาว เตชินี มโนภักดี หนวยกิจการนิสิต เภสัชศาสตร

1318 นาย เตโช ชัยวุฒิ หนวยสงเสริมสุขภาวะนิสิต สบน

1319 รศ.ดร. เตมีย ภิรมยสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร

1320 นาย เติม กั๊กสูงเนิน โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1321 นาง เตอืนใจ วิจิตร วิทยาลัยประชากรศาสตร

1322 ผศ. เตือนใจ โกสกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

1323 นาง เตอืนใจ พุทธา หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

1324 นาง เตอืนใจ พันธุตวน คณะครุศาสตร

1325 นาย ถนอม อุดม ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

1326 นางสาว ถนอม ทาวศรีสกุล ฝายการเงิน สบง

1327 นาย ถนอม นิลไชย ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

1328 ศ. ถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

1329 นางสาว ถนอมนวล หิรัญเทพ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร

1330 นาง ถนอมศรี อมาตยกุล สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย

1331 นางสาว ถนอมศรี อนันตวรณิชย หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย

1332 นาย ถวัลย นุตรดิษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1333 นาย ถวิล อบรมชอบ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1334 ผศ. ถาวร วรรณศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1335 รศ.นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1336 นาย ถาวร อานุภาพไตรรงค ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

1337 นาย ถาวร ชูจินดา หนวยอาคารสถานที่

1338 นาย ถาวร มุงสมคัร หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย
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1339 นางสาว ถาวรีย พรมบุตร ศูนยวิสาหกิจ วิทยาศาสตร

1340 รศ. ถิรนันท อนวัชศิริวงศ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นเิทศศาสตร

1341 ผศ.ทพ.ดร. ถิรพัฒน เปรมศิรินิรันดร ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

1342 นาย ถิรพุทธ์ิ ปติฉัตร ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

1343 นาย เถลิงศกัดิ์ กาญจนบุษย ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1344 นาย ทนงศกัดิ์ จันทินมาธร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

1345 นางสาว ทยานิษฐ ภูวิศพัศสกุล หนวยทะเบียนและประเมินการศกึษา บัญชี

1346 นางสาว ทยิดา มานุวงศ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

1347 นาย ทรงกฤษณ ประภักดี งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

1348 นาย ทรงเกียรติ ขจรบุญ หนวยประชาสัมพันธ สถาบันภาษา

1349 นาง ทรงจันทร ภูทอง ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

1350 นาย ทรงชัย จารุภูมิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1351 นาย ทรงพล สามกษัตริย สํานักงานการทะเบียน

1352 นาย ทรงพล เพ็ชรทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

1353 นาย ทรงพล ลิ้มรัตน หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

1354 นาย ทรงวุฒิ บุตรธนู ฝายบริหารอาคารและระบบ สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

1355 นางสาว ทรงศรี อภินันทพร สํานักบรหิารการเงนิ การบัญชี การพัสดุ สนม.

1356 นาง ทรงศรี โพธิสวัสดิ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ นเิทศศาสตร

1357 นางสาว ทรงศรี ลิ้มรสเลิศ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1358 ผศ.ดร. ทรรศนีย พฤกษาสิทธ์ิ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร

1359 รศ. ทรรศนียา กัลยาณมิตร คณะครุศาสตร

1360 นางสาว ทรพัยสิดี อุดมศริิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1361 นาง ทรายแกว ทิพากร ฝายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

1362 นาย ทวิช กาญจนบุตร ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย

1363 นาย ทวิธร ตันศิริ หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

1364 นาย ทวี กาญจนภู สํานกับริหารทรัพยากรมนุษย สนม

1365 นาย ทวี พูลมี ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1366 นาย ทวี สุขเรอืงรอง หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อักษรศาสตร
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1367 นาย ทวี ศรวีิไชย ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

1368 นาย ทวีป กองคาํ ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

1369 อ.ดร. ทวีป แสงแหงธรรม ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1370 นาง ทวีพร เกตุมณี สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

1371 นางสาว ทวีพร วัชรายน สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1372 รศ.ดร. ทวีวัฒน ปตยานนท คณะครุศาสตร

1373 นาย ทวีศักดิ์ แซเตีย ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

1374 นาง ทวีสุข ลบล้ําเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

1375 ผศ. ทศพร เชาวนดี ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

1376 นาย ทศพร ศิริสัมพันธ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

1377 อ. ทศพร ศรีแสง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1378 นาย ทศพล สุขประเสรฐิ โครงการใชนวิเคลียรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

1379 นาย ทศพล คงเขียว ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

1380 รศ.ดร. ทศพล ปนแกว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

1381 นาย ทศพล ชะนอบรัมย ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1382 นาย ทสร บุณยะกาญจน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

1383 นาง ทอง บุญเทียม คณะแพทยศาสตร

1384 นาง ทองจันทร ตามสอน ศนูยคอมพิวเตอรฯ วิศวกรรม

1385 นาย ทองใบ ปกคาย ศูนยบริหารกลาง สนม.

1386 นาง ทองใบ อําไพศิริ คณะวิทยาศาสตร

1387 นาง ทองเปลว สีหมอก งานบริหารและธุรการ ศิลปกรรม

1388 นาย ทองพูน ดุษฎี กิจกรรมธุรการ สบม

1389 นาง ทองมวน เชาวนเกษม สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

1390 นาง ทองมี ทิพยสูงเนิน คณะครศุาสตร

1391 นาย ทองเมือง แสงภักดี สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.

1392 นาย ทองรตัน ยะกุณะ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เภสัชศาสตร

1393 นาย ทองเริ่ม เพิ่มพล หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

1394 นาย ทองสา ชิดชัยภูมิ คณะครศุาสตร
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1395 นางสาว ทองสุข สีหาชาติ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

1396 นาย ทองหยิบ ประดิษฐ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1397 นาย ทองหลอ คลังเพ็ชร ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1398 นาง ทองหลอ วงษทองดี ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1399 นาย ทองอยู แถวทิม ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1400 ผศ.ดร. ทอแสง เชาวชุติ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร

1401 นางสาว ทักษพร บุตรชาติ ภาควิชาทันตกรรมสาํหรับเด็ก ทันตแพทย

1402 นาย ทักษิณ ธานสุวรรณ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1403 นาย ทักษิณ ย้ิมงาม หนวยกิจการนิสิต นิติศาสตร

1404 ศ. ทัชชมัย ทองอุไร ภาควิชากฎหมายระหวางประเทศ นิติศาสตร

1405 นางสาว ทับทิม อางแกว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

1406 อ. ทัศนวรรณ รงัรักษศิรวิร ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

1407 นาย ทัศนัย มงคลสนิธุ หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

1408 นาง ทัศนา พรรณโคตร ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

1409 นางสาว ทัศนา ทองจํารูญ คณะวิทยาศาสตร

1410 รศ. ทัศนีย ผลเนืองมา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1411 ศ. ทัศนีย นาควัชระ คณะอักษรศาสตร

1412 นางสาว ทัศนีย ธํารงดุลภาค ฝายบริหารงานบุคคล สบม

1413 ผศ. ทัศนีย สินสกุล สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต อักษรศาสตร

1414 นางสาว ทัศนีย ศรีพิพัฒน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1415 นาง ทัศนีย หวอง คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

1416 นางสาว ทัศนีย สมเสียง ภาควิชาทัศนศิลป ศิลปกรรม

1417 นางสาว ทัศนีย วิทยาชีวะ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1418 นาย ทัศรนิทร เมืองโคตร ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินกิ สหเวชศาสตร

1419 นาย ทายาท ดีสดุจิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

1420 นาย ทินกร เทพกุศล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

1421 นาย ทินกร บัวพูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

1422 นางสาว ทิพนิภา ชื่นสกุล งานบริหารและธุรการ อักษรศาสตร
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1423 นางสาว ทิพยเกษร แกววิจิตร ฝายวิชาการ แพทยศาสตร

1424 นางสาว ทิพยเนตร อริยปติพันธ ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร

1425 รศ. ทิพยพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

1426 นางสาว ทิพยรัตน โรยนรินทร ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

1427 นาง ทิพยลักษณ หาญผดงุกิจ ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

1428 นาง ทิพยวรรณ ประสมแสง คณะวิทยาศาสตร

1429 นางสาว ทิพยวรรณ แซมา สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

1430 นางสาว ทิพยวรรณ เหมือนดี ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1431 รศ.ดร. ทิพยสุดา ปทุมานนท ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

1432 ผศ. ทิพรดา วิเศษสุรการ คณะวิทยาศาสตร

1433 นาง ทิพวรรณ ศิริแสงไพรวัลย คณะแพทยศาสตร

1434 นางสาว ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

1435 นาง ทิพวรรณ โหละสุต งานจัดทําหนังสือ สํานักพิมพ

1436 รศ.ดร. ทิพาพร ลิมปเสนีย ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

1437 ผศ.น.สพ.ดร. ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

1438 นาย ทิวา ศุภจรรยา ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

1439 นาง ทุเรยีน เงนิกระแชง คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี

1440 นาย เทพนคร ศรบีุญเรือง ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1441 รศ. เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

1442 นาย เทพพิทักษ ราชโส แผนกบริการตําราและหองสมุด

1443 นาย เทวกฤต เพรชจิตร แผนกกฎหมาย

1444 นาย เทวฤทธิ์ สมโคตร หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย

1445 นาง เทวิกา ภูประเสริฐ ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

1446 นาย เทวินทร ทองสมนึก สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1447 นางสาว เทวี วัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

1448 นางสาว เทวี เทพสกุล โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

1449 นาย เทอดชัย พระสุพันธุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

1450 นพ. เทอดพงศ เต็มภาคย ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร
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1451 นาย เทอดศักดิ์ ไชยเทพ สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

1452 นาย เทอดศักดิ์ ชางชุน ฝายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมอื

1453 นาย เที่ยง ชิดดี ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

1454 นาย เทียน มงคลเคหา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

1455 นาง เทียน ศรเีมือง กิจกรรมธุรการ สบว

1456 ศ.กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน คณะเศรษฐศาสตร

1457 นาย เทียนชัย ประดิสถายน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

1458 นางสาว เทียมจิต ไชยชนะ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

1459 นาย เทียมสัน ปาปะเถ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1460 รศ.ดร. ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

1461 นาย ธงชัย พรรณสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร

1462 นาย ธงชัย โรจนกังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

1463 นาย ธงชัย สกุลณา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

1464 นาย ธงชัย สุขเจริญ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศิลปกรรม

1465 นาย ธงชัย มนชยา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1466 นาย ธงชัย สังขงาม หนวยเวชระเบียน ทันตแพทย

1467 นาย ธงชัย นายสอง งานบริหารและธุรการ นเิทศศาสตร

1468 นาย ธงชัย ชาวพรหม หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

1469 อ.ดร. ธงชัย งามประเสริฐวงศ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

1470 นาย ธงชัย ปติมนัสกุล ฝายบรหิารคุณภาพองคกร สบย

1471 นาย ธงชัย ถานา แผนกทําสิ่งพิมพสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1472 นาย ธงชัย เสมาเพชร ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1473 นาย ธงชาติ ทับทิมไสย หนวยการเจาหนาที่-พัฒนาฯ สหเวชศาสตร

1474 นาย ธณพล ภาคีสุข อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1475 รศ. ธดาวดี มีนะกนิษฐ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1476 นาย ธเดช เงื้อมผา ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

1477 อ.ดร. ธนกร แกววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

1478 อ.ดร. ธนจันทร มหาวนิช ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร
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1479 นาย ธนโชติ ศรีโชติโยทัย ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

1480 นาย ธนนรนิทร ศิริหิรัญพงษ ฝายบริหาร ทส.

1481 นาง ธนพร ปลื้มกุศล งานวิทยบริการทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม

1482 นางสาว ธนพร วุฒิภาพ ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

1483 นางสาว ธนพร โทวนิช กลุมระบบงาน FM/CO สํานักงานระบบ

1484 นาง ธนพร นิตรา สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.

1485 นาง ธนพรรณ ปานทอง หนวยประสานงานวิเทศสัมพันธ สถาบันภาษา

1486 นาย ธนพัฒ ณฐัมาภวิล ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

1487 นาย ธนพัฒน ทองมา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

1488 นาง ธนภรณ พิษณานนท โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

1489 นาย ธนยศ ภุชงคเจริญ สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร

1490 นาย ธนยศ พุทธพงศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1491 นางสาว ธนวรรณ จันทนา หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

1492 นาย ธนวัฒน ณ สงขลา แผนกออกแบบ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1493 นาย ธนวินท ตูเพ็ชร แผนกพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1494 นาย ธนศักดิ์ โลนุช สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1495 ผศ.ดร. ธนศกัดิ์ กระบวนรัตน สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1496 รศ.ทพ.นพ. ธนสิทธิ์ เสรรัีตน ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

1497 ผศ.ดร. ธนะกาญจน มัญชุพาณี ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

1498 นาย ธนะกุล วรรณประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

1499 นาย ธนะชาติ กลิ่นกาหลง ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

1500 นาย ธนัช บุญจันทร ศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร

1501 นาย ธนัชกฤช เหลืองลออ ฝายพัฒนานิสิต สบน

1502 นาย ธนัชพงศ พีรพิชญาวัชร สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

1503 นางสาว ธนัญชกร สุทธิภาธรณ ฝายเงินฝาก

1504 ผศ.ดร. ธนัญญา ทองตัน ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

1505 นางสาว ธนันทชนก ลิมปพัทธ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

1506 นาย ธนา วิเศษศกัดิ์วิชัย หนวยประชุมและประสานงาน บัณฑติวิทยาลัย
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1507 นาย ธนากร รวมญาติ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

1508 นาย ธนากร นอยคําสิน หนวยสารบรรณ อักษรศาสตร

1509 นาย ธนากร ศรีพัฒนศิริกุล ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1510 อ.ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน ภาควิชาการธนาคารและการเงนิ พาณิชยศาสตรฯ

1511 ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ ภาควิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร

1512 นาย ธนากร สืบสุนทร ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

1513 นาย ธนากร ชาวเนื้อดี ฝายบริหาร สถาบันภาษา

1514 นาย ธนากร ชวยวงศ ฝายประชาสัมพันธ

1515 นางสาว ธนาภรณ รฐัสมบูรณ สํานักงานเลขานุการ บัญชี

1516 นางสาว ธนาภรณ จุลสุคต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

1517 นางสาว ธนาภรณ พิศนอก ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1518 นางสาว ธนาภา ศาสตรเสรมิ ศูนยสื่อสารองคกร สนม

1519 นาย ธนารักษ นะตะ ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

1520 นางสาว ธนารีย เจนเจริญวิลาศ งานบรกิารวิชาการและวิจัย วิทยการกีฬา

1521 นาง ธนาวดี มหามิตร คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

1522 นางสาว ธนาวดี พงษสวัสดิ์ คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

1523 นางสาว ธนิดา นามพิมูล หนวยสรีรวิทยา สัตวแพทย

1524 นางสาว ธนิดา มะเริงสทิธ์ิ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1525 นาย ธนิต วัชรพุกก ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

1526 นาย ธนิต สิงหบุญพงศ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

1527 นาง ธนิตา พุมพวง หนวยจัดหาพัสดุ ทันตแพทย

1528 ผศ. ธนินี สหกิจรุงเรือง ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

1529 อ.พญ. ธนิศา ทองใบ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1530 นาย ธนิษฐจิรกร ธวัฒนสงกร ฝายบรหิาร พาณชิยศาสตรฯ

1531 นาง ธนิษฐา อ่ํากําเนิด งานบุคคลขาราชการและลูกจาง สบม

1532 นางสาว ธนิษฐา สามิลา โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

1533 ผศ. ธนิส เหมินทร ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

1534 นาย ธเนตร ใจมั่น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ
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1535 นาย ธม จริตพันธ บัณฑิตวิทยาลัย

1536 นาง ธมลวรรณ ชอบธรรม ฝายการเงิน สบง

1537 นาง ธมลวรรณ นาคตระกูล ศนูยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร

1538 นาย ธรรมธร อาศนะเสน ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

1539 นาง ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท คณะวิทยาศาสตร

1540 นาย ธรรมนูญ พันพึ่ง ศูนยสื่อสารองคกร สนม

1541 นาย ธรรมนูญ หนจูักร ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

1542 นาย ธรรมนูญ รุงเรือง ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1543 นาย ธรรมนูญ นพประเสริฐ หนวยพัสด ุบัญชี

1544 นาย ธรรมรตัน พลัมจีน สถาบันภาษา

1545 นาย ธรรมวิพุธ ทัพแสง แผนกการเงนิ

1546 นาย ธรรมศกัดิ์ จาวะนา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1547 นาย ธราธร มงคลศรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

1548 นาย ธราธร พรมสะอาด ฝายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีฯ สบท

1549 นาย ธราธร เข็มทอง โครงการจัดตั้งศนูยวิจัยไพรเมทแหงชาติ สํานักบริหารวิจัย

1550 นาย ธราธิป สมวงศ ภาควิชาทันตกรรมสาํหรับเด็ก ทันตแพทย

1551 ศ.ดร. ธราพงษ วิทิตศานต ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

1552 นางสาว ธฤษวรรณ คาํหรรษา งานบริหารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

1553 นาย ธวัช เล็กดํารงศักดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

1554 นาย ธวัช สรอยศรี ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1555 นาย ธวัชชัย จิตรภาษนันท คณะเศรษฐศาสตร

1556 นาย ธวัชชัย ปานเสถียรกุล ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

1557 รศ.ดร. ธวัชชัย ชรนิพาณิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

1558 ศ.ดร. ธวัชชัย ตนัฑุลานิ ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

1559 นาย ธวัชร แดงวิสุทธิ์ หนวยหอพักนิสิต สบน.

1560 นางสาว ธศิณี ยาย่ิงสุข งานบริการการศกึษา แพทยศาสตร

1561 นาย ธัชชัย สุมิตร ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรม

1562 อ.ดร. ธัชนันท โกมลไพศาล คณะเศรษฐศาสตร
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1563 นางสาว ธัญญดา รุงโรจนมงคล ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

1564 นางสาว ธัญญภรณ โพธารินทร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

1565 นางสาว ธัญญลักษณ ฉายสุวรรณ สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี

1566 ดร. ธัญญาทิพย ศรีพนา ศูนยแมโขงศกึษา สถาบันเอเชียศึกษา

1567 นาง ธัญญารัตน ชุณหไชยพันธุ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

1568 นาง ธัญญารัตน สิงหนาท ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

1569 นางสาว ธัญญารัตน ถนอมทรัพย สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1570 นาง ธัญทิพย ศรเศรษฐศักดิ์ สถาบันภาษา

1571 นาง ธัญธิตา วิสัยจร สํานักบรหิารวิจัย สนม.

1572 นางสาว ธัญนภัทร นกสิรกุลทิพย ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

1573 รศ.ดร. ธัญยธรณ ขันทปราบ คณะรัฐศาสตร

1574 นางสาว ธัญยธรณ มันธุภา ศูนยการศกึษาทั่วไป

1575 นาง ธัญรศัม คงลี ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

1576 นางสาว ธัญลักษณ อิ่มอกใจ หนวยพัสดุ ครศุาสตร

1577 นางสาว ธัญวรรณ สัญญะพัฒน ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

1578 รศ.ดร. ธัญวัฒน โพธิศิริ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

1579 นางสาว ธัญศญา คงสาลี ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

1580 อ.ดร. ธัญศิภรณ จันทรหอม สาํนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.นาน)

1581 นางสาว ธัญสินี บุญเชิด ฝายบรหิาร ศูนยเคร่ืองมอืวิจัยวิทยาศาสตรฯ

1582 นางสาว ธันธนันท ดวงเพชรสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1583 นางสาว ธันนี พุมอยู หนวยเครือขายวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม

1584 นาง ธันยธร วงศอนันตศกัดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1585 นาง ธันยนันท พลูวังกาญจน สํานักงานเลขานุการ นเิทศศาสตร

1586 นางสาว ธันยาภัทร พัฒนสินศริิ งานชันสูตรโรคสัตวกลาง สัตวแพทย

1587 รศ.นพ. ธันวา ตันสถิตย ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

1588 ผศ.ดร. ธาชาย เหลืองวรานันท ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม

1589 ศ.พญ. ธาดา สืบหลินวงศ คณะแพทยศาสตร

1590 อ.ดร. ธานินทร บุญญาลงกรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร
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1591 นาย ธานินทร กระจางโสตร อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1592 อ.ดร. ธานีรัตน จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

1593 นาย ธารทัศน โมกขมรรคกุล ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

1594 นางสาว ธาริณี วิทยาอนิวรรตน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1595 นางสาว ธาริณี แมนชนะ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

1596 นางสาว ธารินี ศุภกิจโยธิน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1597 รศ. ธาวดี ผองลกัษณ ภาควิชาเภสัชเวท เภสัชศาสตร

1598 นาย ธํารงค มะลิออง สํานักงานวิทยทรัพยากร

1599 นางสาว ธิดารัตน นิลดวงดี โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

1600 นางสาว ธิดารัตน ดุษดีพันธุ สวนบริหารกิจการเขตพาณิชยสวนหลวง-สามยาน สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ

1601 นางสาว ธิดารัตน ชางประดิษฐ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1602 นางสาว ธิดารัตน เกิดชื่น แผนกหนงัสือตางประเทศ

1603 รศ.ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1604 นางสาว ธิตกิานต พิชัยศรแผลง งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

1605 นางสาว ธิตกิานต ยศสทิธางกูร สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1606 นาง ธิตินันท เน่ืองอัมพร ฝายประสานงานและเครือขายกิจการนิสิต สบน

1607 นางสาว ธิตพิร บุญทวี ฝายการพัสดุ สบง

1608 นางสาว ธิตมิา ไตรพิพัฒน ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

1609 นาง ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิเภสัชศาสตร

1610 นาง ธิยารัตน เดาท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1611 นางสาว ธิราพร ดิลกชัยวิวัฒน ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

1612 อ.ดร. ธีทัต เจริญกาลัญูตา ภาควิชาวิศวกรรมสาํรวจ วิศวกรรม

1613 นางสาว ธีรชญาน ตันติวรสกุลเวช ศนูยและหองปฏิบัติการ บัญชี

1614 นาย ธีรชาติ ขิงขุนทด ฝายพัฒนาวิชาการ สบว

1615 นาย ธีรโชติ จองสกุล ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

1616 นางสาว ธีรดา วรบัณฑูร สํานกังานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

1617 รศ.น.สพ. ธีรพงศ ธีรภัทรสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร

1618 นาย ธีรพงษ ประทุมศริิ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
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1619 นาย ธีรพงษ บัวบูชา ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

1620 นาย ธีรพล รุงวชิรา ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พาณิชยศาสตรฯ

1621 นาย ธีรภัทร คาํมณี ฝายทุนวิจัย สํานักบริหารวิจัย

1622 นาย ธีรภัทร ภูทอง ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1623 นาย ธีรภัทร แพใหญ สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

1624 ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

1625 ดร. ธีรวดี ถังคบุตร ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

1626 นาง ธีรวรรณ นุตประพันธ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

1627 นาย ธีรวัฒน บุตรนุช ศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร

1628 นาย ธีรวัฒน ธีรพจนี ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

1629 นาย ธีรวัฒน สวางจันทรอุทัย ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

1630 รศ.ดร. ธีรวัต ณ ปอมเพชร ภาควิชาประวัติศาสตร อักษรศาสตร

1631 นาย ธีรวุฒิ สตูะบุตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1632 นาย ธีระ เกรอต คณะวิศวกรรมศาสตร

1633 นาย ธีระ เมฆบุญสงลาภ ฝายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมอื

1634 รศ.นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

1635 นาย ธีระ ปานะรัตน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

1636 นาย ธีระชัย ประสมแสง สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

1637 นาย ธีระธรรม ราชวงศ หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

1638 นาย ธีระพงศ แสงแกวออน ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

1639 นาย ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1640 นาย ธีระพงษ ไชยจินดา ศนูยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

1641 รศ.ดร. ธีระพร อุวรรณโณ คณะจิตวิทยา

1642 ผศ. ธีระพล เมฆอธิคม ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

1643 ศ.นพ. ธีระวัฒน เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1644 นาย เธียรศักดิ์ จรูญเพ็ญธนัต คณะสถาปตยกรรมศาสตร

1645 รศ.ดร. นกุล คูหะโรจนานนท ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

1646 นาย นคร ศิริวรรณ คณะแพทยศาสตร
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1647 นาย นคร ปานปลั่ง คณะทันตแพทยศาสตร

1648 นาย นครินทร ลิมปโชติ คณะทันตแพทยศาสตร

1649 นางสาว นงณภัสญ ทองวิจิตร งานพัสดุ แพทยศาสตร

1650 นาง นงนาฏ จิวะวิโรจน ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1651 นาง นงนุช ศรัทธาบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร

1652 นางสาว นงนุช กาญจนรุจี สํานักงานวิทยทรัพยากร

1653 รศ.ดร. นงนุช เหมืองสิน ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

1654 นาง นงนุช ธีรกรชัยธวัช ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

1655 นาง นงเยาว เพชรชาติ คณะแพทยศาสตร

1656 นาง นงเยาว ทองสีแดง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

1657 นาง นงเยาว คัชวะรัง หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

1658 รศ. นงลกัษณ ประเสรฐิ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1659 นางสาว นงลักษณ จันทนสิร คณะครศุาสตร

1660 นาง นงลักษณ ศุภจิตร ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

1661 รศ. นงลกัษณ ศรีอุบลมาศ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

1662 นางสาว นงลักษณ ธรรมโกศล ฝายประมวลผลขอมูล สํานักทะเบียน

1663 นางสาว นงลักษณ บุญเทียม ฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

1664 นางสาว นงลักษณ เชาวนเมธากุล ฝายมาตรฐานหลักสูตร สบว

1665 นาง นงลักษณ สิงหเสมานนท ศนูยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1666 นางสาว นถพัฒน บุนนาค ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

1667 ผศ.ร.อ. นที ทองดี คณะนิติศาสตร

1668 นาย นที เชี่ยวสุวรรณ งานบริการการศกึษา พยาบาล

1669 นาย นที ขวัญรัตน สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1670 นาย นนท โรจนวชิรนนท ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

1671 นาย นนทยา ตามัน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

1672 นาง นนทวรรณ พฤกษา หนวยการเงินและบัญชี เภสัชศาสตร

1673 ผศ. นนทิมา วรรธนะภูติ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

1674 นางสาว นนลนีย สายันหกุลดิลก ฝายวิจัย แพทยศาสตร
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1675 นาย นพดล รามสูต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

1676 ผศ.นพ. นพดล อัศวเมธา ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1677 นาย นพดล กิตนะ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

1678 นาย นพดล พิฬารัตน หนวยพยาธิวิทยา สัตวแพทย

1679 นาย นพดล หอยสังข ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1680 นาย นพดล เสือโรจน หนวยคอมพิวเตอร แพทยศาสตร

1681 นาย นพดล วงษปญญา โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

1682 นาย นพดล คําลือ ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

1683 นาย นพดล สะอาดเอี่ยม ฝายวิชาการ ทันตแพทยศาสตร

1684 วาที่ ร.ต. นพนันต หมั่นจินดา สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

1685 ผศ.ดร. นพนันท ตาปนานนท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

1686 นาย นพนันท วรรณเทพสกุล คณะเศรษฐศาสตร

1687 รศ. นพพงษ บุญจิตราดุลย คณะครุศาสตร

1688 นาย นพพร พรหมเพ็ชร ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1689 นาย นพพร มารอด ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1690 วาที่ ร.ต. นพพร บุญชัยเดช ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1691 นาย นพพร ขาวเหลือง ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1692 นาย นพพร ควรรับสวน ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1693 นาย นพพร บันเทิงใจ สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1694 นาย นพพล แดงเฟอง ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

1695 นาย นพพล วิทยวรพงศ คณะเศรษฐศาสตร

1696 นางสาว นพภัสสร นาคภาษี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1697 รศ. นพภา คุณวาสี คณะวิทยาศาสตร

1698 รศ.ดร. นพภาพร พานิช งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

1699 อ. นพมาศ วองวิทยสกุล โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1700 นางสาว นพมาส วาสนานันท ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

1701 รศ. นพมาส แววหงส ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

1702 อ. นพรัตน ปาลศรี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร
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1703 นาง นพรัตน รุงอุทัยศิริ คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี

1704 รศ. นพรัตน ณ สงขลา ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตรฯ

1705 นาย นพรตัน กันปาน สํานักงานวิทยทรัพยากร

1706 นางสาว นพรัตน ศิริ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1707 นาง นพวรรณ เฮงจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร

1708 นางสาว นพวรรณ เสือแกว สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1709 นาง นพารัตน วัธนวิสิต ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

1710 อ.ดร. นพิดา หิญชีระนนัทน ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

1711 รศ.ดร. นภดนัย อาชวาคม ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

1712 นางสาว นภมณี เตพละกูล ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

1713 ผศ. นภวรรณ ตันติเวชกุล ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

1714 นาย นภศริต สุปยะ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยพลังงาน

1715 นาง นภสร เรือนโรจนรุง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1716 นาง นภัส เมฆสมุทร ทันตกรรมเพื่อความสวยงามฯ ทันตแพทย

1717 นาง นภัสสร วงศขจรสุข ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.สระบุรี

1718 นางสาว นภัสสรณ ทวีพรเมธาวัชร สวนบรหิารกิจการตลาด

1719 นางสาว นภัสสวงศ โอสถศิลป ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

1720 นาง นภาธรณ ณ สงขลา หนวยการเงนิ แพทยศาสตร

1721 นาง นภาพร หีบทาไม งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ

1722 รศ. นภาพร ชโยวรรณ วิทยาลัยประชากรศาสตร

1723 นางสาว นภาพร แสงรุจี ภาควิชาเวชศาสตรชนัสูตร แพทยศาสตร

1724 นางสาว นภาพร ศิรพิูล สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

1725 นาง นภาพร นิ่มนวล สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร

1726 นาง นภาภัช เกิดโภคทรัพย ฝายทุนการศกึษาและบรกิารนิสิต สบน

1727 นางสาว นภาลัย เกษสังข คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

1728 นาง นภาลัย วรรณสนัทัด แผนกพัสด ุโรงพิมพแหงจุฬาฯ

1729 นางสาว นภาวรรณ จันทรไทย คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี

1730 ผศ.ดร. นรลักขณ เอื้อกิจ คณะพยาบาลศาสตร
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1731 นาย นรอรรถ จันทรกล่ํา สาขาวิชาดุริยางคศลิป-ตะวันตก ศิลปกรรม

1732 นาย นราทร แกวโชติชวงกูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

1733 รศ. นราทิพย ชุติวงศ คณะเศรษฐศาสตร

1734 นาย นราพงษ จรัสศรี ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรม

1735 ผศ.ดร. นราพร สมบูรณนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

1736 นางสาว นราวดี แสงจันทร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1737 นาย นรินทร ฟุงสุข งานบริหารและธุรการ สํานกัทะเบียน

1738 นาย นรินทร ทองมวล สวนบริหารกิจการตลาด

1739 นาย นรินทร กุลมาลา บัณฑิตวิทยาลัย

1740 นางสาว นรินทรภัทร ศิริวรรณ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1741 นาย นริศ สุดใจดี ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม

1742 อ.ดร. นรศิร คงรัตนโชค ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร แพทยศาสตร

1743 อ. นรศิา จิตตปราณีชัย กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

1744 อ. นรตุม เจาสกุล ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

1745 นาย นเรศ ดีมา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1746 นาย นเรศร สุขเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

1747 รศ. นโรตม ปาลกะวงศ ณ อยุธยาภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

1748 นาย นฤทธิ์ สุกสุต หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

1749 นาย นฤป จักรปง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

1750 นาง นฤพร สุตัณฑวิบูลย ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

1751 นางสาว นฤพัทธ ศรีถม หนวยศัลยกรรมผูปวยใน ทันตแพทย

1752 นาง นฤมล พรนิเพท หนวยการเงนิ สถาบันภาษา

1753 รศ. นฤมล สมิตนิันทน ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

1754 นางสาว นฤมล ออนภิรมย ฝายบรหิารคุณภาพองคกร สบย

1755 อ.ดร. นฤมล สุวรรณจันทรดี ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

1756 รศ.พญ. นฤมล คลายแกว ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

1757 นาง นฤมล กิจไพศาลรัตนา สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

1758 นางสาว นฤมล คันธบุตร หส.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.การเมือง เศรษฐศาสตร
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1759 อ.ดร. นลินี อิ่มบุญตา ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

1760 ผศ.สพ.ญ.ดร. นลินี ตนัติวนิช ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

1761 นางสาว นลินี อภิพันธุ หนวยปฏิบัติการทันตกรรม ทันตแพทย

1762 นางสาว นลินี อิสเสงี่ยม ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

1763 นางสาว นลินี บุญยะโรจน ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

1764 นาง นวน ตางจงราช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1765 นางสาว นวพร แจงเจริญ สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

1766 นางสาว นวพร บุญคลาย ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

1767 นาย นวพล ถิระสาโรช ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1768 นางสาว นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

1769 นาง นวมาศ สุดาจันทร อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1770 อ. นวรัตน ธัญญศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1771 นางสาว นวรัตน หัสดี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

1772 รศ.พญ. นวลจันทร ปราบพาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

1773 นางสาว นวลจันทร บัตรวิเศษ หนวยพัฒนาวิชาการบัณฑติศึกษา สหเวชศาสตร

1774 ม.ล. นวลใจ ทัศนบรรจง คณะทันตแพทยศาสตร

1775 นาง นวลพรรณ โตอินทร ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1776 นางสาว นวลเพ็ญ คงเพชรศักดิ์ กลุมภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา บัณฑติวิทยาลัย

1777 นาง นวลละออ เทพบุตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1778 รศ.ภญ. นวลศรี นิวัติศัยวงศ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

1779 นาง นวลหง แกวสีนวล ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1780 นาง นวลอนงค ชูเพชร สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1781 น.สพ. นวัต แสนนามวงษ โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

1782 นาง นวิยา ออนทอง หนวยทะเบียนและประเมินผล ศิลปกรรม

1783 นาง นอม ขําทับน้ํา คณะรัฐศาสตร

1784 นาย นอม จันทรรอด สํานกับริหารการเงิน การบัญชี การพัสด ุสนม.

1785 นาง นอย สโรชมาน คณะแพทยศาสตร

1786 นาย นอย มิเอม ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร
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1787 นาง นอย วงษเขียน คณะแพทยศาสตร

1788 นางสาว นัจภัค อนันต สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1789 นางสาว นัชชาพร กุลประเสรฐิรัตน ศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน สนม.

1790 นาง นัชรี คาํสุระ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

1791 นางสาว นัซวา ปาทาน ฝายบรหิาร ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ

1792 นางสาว นัฏกร เสาวลักษณ หอประวัติ สบศ.

1793 นาย นัฐพงษ สีพิกา ฝายวิชาการ วิทยกีฬาฯ

1794 อ. นัท กุลวานิช ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

1795 นางสาว นัทชา ปรชีาวัฒนสกุล สถาบันภาษาไทยสิรินธร

1796 นางสาว นัททยา เพ็ชรวัฒนา สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

1797 นางสาว นัทธรักษ เหลาพงษสุนพ สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย

1798 นางสาว นันทกานต ดะรีพัตร สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1799 นางสาว นันทนภัส จงจิตเจริญวานิช ฝายบริหาร นิติศาสตร

1800 นาง นันทนัช เมืองโคตร ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร

1801 ดร. นันทนา ยูนิพันธุ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

1802 รศ. นันทนา อังกินันทน ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

1803 นาง นันทนา ลิมปโกวิท ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

1804 นางสาว นันทนา ศรีออน งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

1805 ผศ.ดร. นันทนา จิรธรรมนุกูล ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

1806 นาง นันทพร ศรจีันทรโฉม งานบริหารและธุรการ วิทยการกีฬา

1807 นางสาว นันทพร พรมพิลา งานบรกิารวิชาการและวิจัย แพทยศาสตร

1808 นาง นันทพร ลือสิงหนาท สํานักงานจัดการทรัพยสิน

1809 นางสาว นันทภัค ภิญโญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1810 นาง นันทยา แกวปลั่ง ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

1811 รศ.ดร. นันทยา ยานุเมศ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

1812 นางสาว นันทรภัสช เชื้อกุดรู คลนิิกรวม 3 ทันตแพทย

1813 ผศ.ดร. นันทรตัน เจริญกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

1814 นาง นันทรกิา คุมไพโรจน คณะนิเทศศาสตร
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1815 นาง นันทรกิา ชันซื่อ ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

1816 นางสาว นันทวรรณ มีชาญ ฝายบรหิาร แพทยศาสตร

1817 ศ.ดร. นันทวัฒน บรมานันท ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

1818 นางสาว นันทา ศรสีงทรัพย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

1819 ผศ.ดร. นันทิกา คงเจริญพร กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

1820 อ. นันทิญา วิชญเธียร กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

1821 อ.ดร. นันทิตา คาํทอง ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

1822 นางสาว นันทิพร จากสมัย แผนกบัญชีเจาหนี้การคา

1823 นางสาว นันทิพา วงษชนะชัย ศูนยบรรณาสารสนเทศ(งานหองสมดุ) บัญชี

1824 นาง นันทิยา ทองเชื้อ สํานกับริหารทรัพยากรมนุษย สนม

1825 นาง นันทิยา ตงสาลี งานบริการการศกึษา พยาบาล

1826 นางสาว นันทิยา มณีวงศ งานบรกิารวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร

1827 นางสาว นัยนปพร จารุเกษตรวิทย ศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร

1828 นาง นัยนา พรหมมลมาศ ศูนยสื่อสารองคกร สนม

1829 นาง นัยนา หนูจันทรแกว ศนูยผลิตพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร แพทยศาสตร

1830 นางสาว นัยนา ตรงประเสริฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

1831 นางสาว นัสมน อัมพานนท งานบริหารและธุรการ จิตวิทยา

1832 นาง นาฏฉลวย หลายชูไทย คณะวิทยาศาสตร

1833 นางสาว นาฏนัดดา รอดทองคาํ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

1834 นางสาว นาเดยี นาทอง สวนบรหิารกิจการอาคารพิเศษ

1835 นางสาว นาถลดา ธนวัฒนาดํารง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

1836 นาง นาถลดา วัฒนกุลชาติ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

1837 อ.ดร. นาถวดี นันทาภินัย โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1838 อ. นาทนภา ตรอีุบล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1839 นาย นาม แกนเพชร สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

1840 นางสาว นามบวร หักเค บัณฑติวิทยาลัย

1841 นาง นารัต เกษตรทัต ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

1842 นางสาว นารินาถ พิมมานุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร
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1843 นาง นารี คําสวัสดิ์ คณะรฐัศาสตร

1844 รศ.ทญ. นารี บุญภิรักษ คณะทันตแพทยศาสตร

1845 นางสาว นารี บุญเจิม คณะวิทยาศาสตร

1846 ผศ.ทพญ. นารี ตุลานนัท คณะทันตแพทยศาสตร

1847 นางสาว นารีรัตน วิเศษกุล หนวยปรสิตวิทยา สัตวแพทย

1848 นาง นารีรตัน มโนชญากร สํานกังานจัดการทรัพยสิน

1849 นาง นาวิน ปานแสงทินกร ภาควิชาชีวเคมี เภสัชศาสตร

1850 นาย นาวี กมลวิเศษกุล ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

1851 นางสาว น้ําฝน การศาสตร ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

1852 นางสาว น้ําเพชร ศรีละออ หลักสูตร ศป.ม.กฎหมายเศรษฐกิจ นิติศาสตร

1853 นาง น้ําเพ็ญ แกนมะสังข ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน สถาปตย

1854 นางสาว น้ําเย็น สกุะวัน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

1855 นพ. นิกร ดุสิตสิน คณะแพทยศาสตร

1856 นาย นิกรณ เจริญรัมย หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

1857 นาย นิกรณ โยสีดา ฝายบรหิาร วิทยกีฬาฯ

1858 รศ.ดร. นิคม ชัยศริิ ภาควิชาสรีรวิทยา สัตวแพทย

1859 นาย นิคม ปลองชู สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

1860 นาย นิคม คงมาก ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1861 นาย นิคม ลวกไธสง ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1862 นางสาว นิชาภา ปญญามาก สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุร ีศนูยหนังสือแหงจุฬาฯ

1863 นางสาว นิญาดา บุญหาญ แผนกการเงนิ

1864 นางสาว นิดดา ขรุรมัย หนวยหอพักนิสิต สบน.

1865 นางสาว นิดา บูรณะพงศ ฝายประชาสัมพันธและการตลาด

1866 นาย นิต นีซัง งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร

1867 นางสาว นิตติยา แพเพ็ชร หนวยหองสมุด สถาปตย

1868 รศ.สพ.ญ. นิตย คาํอุไร คณะสัตวแพทยศาสตร

1869 นางสาว นิตยา ธนบริบูรณพงศ สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

1870 นาง นิตยา เหล็กแกว สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร
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1871 นาง นิตยา หอมจันทร ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

1872 นาง นิตยา พึ่งคง คณะวิทยาศาสตร

1873 นาง นิตยา ครุฑปกษา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1874 นางสาว นิตยา สังขวดี ฝายการเงิน สบง

1875 นางสาว นิตยา ทองเหลือง หนวยพัสด ุบัญชี

1876 นาง นิตยา จันทรสร สํานักงานเลขานุการ สถาปตย

1877 นางสาว นิตยา กิจสุภา สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

1878 นางสาว นิตยา ใจใหญ กลุมภารกิจดานธุรการ พาณิชยศาสตรฯ

1879 นางสาว นิตยา ชวยวงค ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1880 รศ.ดร. นิติ ภวัครพันธุ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

1881 นางสาว นิติกาญจน ปยะกีรติศักดิ์ งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย

1882 ผศ.พญ. นิทรา ปยะวิเศษพัฒน ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1883 รศ. นิเทศ ตินณะกุล คณะรัฐศาสตร

1884 นาย นิธิ ศรศิีริรังสมิากุล สาขาจัตุรสัจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1885 นางสาว นิธิกานต ศรบีาล งานบรกิารงานวิจัยและพัฒนา ทันตแพทย

1886 นาย นิธิบดี สุริยมาตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

1887 นางสาว นิธิภาทร ศรีทับทิม งานบรหิารและธุรการ เศรษฐศาสตร

1888 นาย นิธิศ คชหิรัญ หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

1889 ผศ. นิพนธ กิติกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

1890 อ. นิพนธ อุดมสันติสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

1891 นาย นิพนธ สาโพนงาม โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1892 อ.นพ. นิพนธ เขมะเพชร ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

1893 นาย นิพนธ มั่นจินดา ฝายบริหาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1894 นาง นิพร เดชชวลิต คณะทันตแพทยศาสตร

1895 ผศ.นพ.ดร. นิพัญจน อิศรเสนา ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

1896 นาง นิพัฒน รอดตวั สาํนักบริหารการเงนิ การบัญชี การพัสด ุสนม.

1897 นาย นิพัทธ สุภาภรณ สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

1898 อ.ดร. นิพาดา เรือนแกว ดิษยทัต ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร
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1899 อ.สพ.ญ.ดร. นิภัทรา สวนไพรินทร ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

1900 นาง นิภา ศาสตรสาธิต คณะแพทยศาสตร

1901 นาง นิภา ชมบัวทอง คณะพยาบาลศาสตร

1902 นาง นิภา ทรงโฉม ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

1903 นาง นิภา ทรัพยสิงห คณะครศุาสตร

1904 นาง นิภา พลพุฒ คณะอักษรศาสตร

1905 นาง นิภา บรรจงการ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

1906 นางสาว นิภาพร อางควนิช ศูนยการแปลและการลามฯ อักษรศาสตร

1907 นาง นิภาพร ศรีรี คณะทันตแพทยศาสตร

1908 นางสาว นิภาพร พุมจันทร ฝายเงินฝาก

1909 นางสาว นิภาพร แกวฉิม แผนกหนังสือไทย

1910 นางสาว นิภาพรรณ แกวสุวรรณ งานบรกิารการศกึษา นิเทศศาสตร

1911 นางสาว นิภาศิริ วรปาณิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

1912 นาง นิ่มนวล คัมภิรานนท ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

1913 นาย นิมะ นิกา ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

1914 นาย นิมิต วุฑฒกนก สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1915 นาย นิมิตร สุวรรณาศรยั คณะสัตวแพทยศาสตร

1916 ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติย่ิงอังศลุี ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและบรหิาร เภสัชศาสตร

1917 นาย นิยม ปางสี สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

1918 นาย นิยม ไชยเลิศ ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

1919 นางสาว นิยมพร สวางแจง ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

1920 ผศ.ดร. นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

1921 นาง นิรมล ชยุตสาหกิจ คณะจิตวิทยา

1922 นาง นิรมล สุวรรณาศรัย ฝายพัฒนาบุคลากร สบม

1923 ผศ.ทญ. นิรมล ชํานาญนิธิอรรถ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

1924 นางสาว นิรมล สุวรรณศฤงคาร โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

1925 ทพญ. นิรมล ใจซื่อ คลินกิทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

1926 นาง นิรอฮานี นิมะมิง ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร
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1927 นาง นิรัชดา จําเริญจิต งานบริหารและธุรการ นเิทศศาสตร

1928 ผศ. นิรนัดร แสงสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

1929 นาย นิรันดร บุญขันธ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

1930 นาย นิรุต คําเต็ม ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

1931 นาย นิรุธ สวยดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

1932 อ.ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธ์ิ ฝายวิจัย ทรัพยากรทางน้ํา

1933 นางสาว นิลวรรณ ณรงคเกียรติคณุ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

1934 นางสาว นิลอุบล ปทมะศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

1935 นาง นิลุบล ใจทหาร คณะทันตแพทยศาสตร

1936 นางสาว นิโลบล ใจแกว สํานกัวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.นาน)

1937 นาย นิวัฒน ทาเหล็ก หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

1938 นาย นิวัฒน ทอรี สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

1939 นาย นิวัต คงดี ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1940 นาย นิวัต หอมทวนลม สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1941 นาย นิวัติ ถิรวัฒน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

1942 นาย นิวัติ เข็มนาค สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย

1943 นาย นิเวศน จรัสดํารง ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

1944 ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

1945 นางสาว นิสสานารถ เปรมลาภ แผนกบริการตาํราและหองสมุด

1946 นาง นิสา ปนแกว คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

1947 นาง นุกูณฑ บุญวงค งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

1948 นาย นุกูล อยูสุข ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1949 นางสาว นุจรี คูณกลาง ง.ดานวิชาการและการจัดการองคความรู สถาบันวิจัยพลังงาน

1950 นาง นุช สมบุญโต ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

1951 นางสาว นุชจรินทร เฉลิมบุญ ฝายประชาสัมพันธและการตลาด

1952 นาง นุชจรี วิศวินกุล ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

1953 นางสาว นุชจิรา โตชัยภูมิ หนวยประกันคณุภาพการศึกษา แพทยศาสตร

1954 นางสาว นุชนาฏ เพชรดี คณะแพทยศาสตร
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1955 อ.ดร. นุชนาถ วุฒิประดิษฐกุล ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

1956 นางสาว นุชรินทร ยงคสาโรจน สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

1957 นางสาว นุชรินทร มะโนราช หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสขุภาพ สหเวชศาสตร

1958 นาง นุชรินทร แตงออน สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย

1959 นาง นุชรีย สัพพะเลข สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

1960 นางสาว นุสบา ประมูลใหม สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

1961 นาง นุสรา สอนสังข ฝายพัฒนาและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม สบศ.

1962 นางสาว นุสรา มะลาไวย งานบรกิารการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย

1963 นางสาว นุสรา จริยะสกุลโรจน ศนูยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ

1964 อ.ดร. นูรดีา หะยียะโกะ สาขาวิชาภาษามาเลย อักษรศาสตร

1965 นาง นูรูลฮดูา อุมาร ฝายบริหาร ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ

1966 นาง เนตรนภา ชาวพรหม ศนูยทันตสารสนเทศ ทันตแพทย

1967 นางสาว เนตรนภา ทองเจียว ฝายสินเชื่อและการลงทุน

1968 นาง เนตรนภิศ นาควัชระ คณะอักษรศาสตร

1969 อ.พญ. เนตรศิริ ดาํรงพิศุทธิกุล ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

1970 ผศ.ดร. เนาวรัตน สุธัมนาถพงษ ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

1971 นาง เนาวรัตน จงสืบสุข ฝายพัฒนาวิชาการ สบว

1972 นาย เนยีม แกนเพ็ชร สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน สกภ.

1973 นาย เนื่อง เหล็กขนาย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

1974 นาง แนงนอย ภาคอินทรีย คณะแพทยศาสตร

1975 นาง บชกร เงื้อมผา ภาควิชาสรีรวิทยา ทันตแพทย

1976 นาย บดินทร กัญจนา ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

1977 อ.ภก.ดร. บดินทร ตวิสุวรรณ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

1978 รศ.นพ. บดี ธนะมั่น คณะแพทยศาสตร

1979 นาง บรรจง สุภีโพธ์ิ สํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย สนม

1980 นาย บรรจง ลอมวงษ ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

1981 นาง บรรจง พวงทอง ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

1982 นาย บรรจง มะลิวัลย ฝายประสานงานและเครือขายกิจการนิสิต สบน
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1983 ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

1984 นาย บรรเจิด พุมชา ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

1985 นาย บรรเจิด ดีประเสรฐิ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เภสัชศาสตร

1986 นาย บรรเจิด จ่ันแกว สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

1987 นางสาว บรรณสรณ ตริะวัฒนศกัดิ์ งานบริการการศกึษา สหเวชศาสตร

1988 นางสาว บรรทม ศรีวิชัย คลนิิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

1989 นาย บรรพต สรอยศรี สาํนักงานวิทยทรัพยากร

1990 นาย บวร สงวนศกัดิ์ คณะแพทยศาสตร

1991 ศ.พญ.ดร. บังอร ชมเดช ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

1992 นาง บังอร เนียมอินทร คณะแพทยศาสตร

1993 นาง บังอร นุตาคม คณะรัฐศาสตร

1994 ผศ.ดร. บังอร ทับทิมทอง คณะเศรษฐศาสตร

1995 ศ.พญ. บังอร โอทกานนท คณะแพทยศาสตร

1996 นาง บังอร พยอมแยม ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

1997 นางสาว บังอร จันทรโสม แผนกเคร่ืองเขียน

1998 นางสาว บังเอิญ สุขสมยา ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

1999 รศ.ดร. บัญชา ชลาภิรมย โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2000 นาย บัญชา สุขแสงชู สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

2001 นาย บัญชา อุนพานิช ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรม

2002 นาย บัญชา ศลิา ศูนยคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ พาณิชยศาสตรฯ

2003 นาย บัญชา รัตนมธุวงศ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

2004 นาย บัญชา จําปาหาญ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2005 นาย บัญชา สีแสด ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2006 นาง บัณฑิกา อารียกุล บุทเชอร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2007 นาย บัณฑิต เขียนสาร สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

2008 นาย บัณฑิต มีสัตย ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

2009 นาย บัณฑิต เทิดไตรรัตน สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2010 นาง บัณฑิตา รัฐวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
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2011 นางสาว บัณฑิตา พวงเงิน สวนบริหารกิจการจัตรัุสจามจุรี

2012 นาย บัลลังก ทัพเสน หนวยบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

2013 นาง บัวทอง การศาสตร หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

2014 นาง บัวพันธ โพธ์ิคํา ฝายพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สบศ.

2015 นาย บัวหา บุญจันทร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2016 นางสาว บารมี จิตตเน่ือง ฝายเงินฝาก

2017 นาง บําเพ็ญ พิชผล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

2018 นาง บําเพ็ญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝายการเงนิ

2019 นาง บําเพ็ญฤดี ประสมแสง สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2020 นาย บํารุง ถนอมเชื้อ ศนูยนวัตกรรมการเรียนรู สนม.

2021 นาย บือราเฮง ดยีิ่ง ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2022 นาย บุญเกิด บุราคร ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2023 นาย บุญจันทร คําภา หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

2024 รศ.ดร. บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร คณะพยาบาลศาสตร

2025 นาย บุญชนะ ชมถนอม ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

2026 นาย บุญชลอ พลอยงาม คณะวิทยาศาสตร

2027 นาย บุญชวย โสวัตร สาขาวิชาดุรยิางคศิลป-ไทย ศิลปกรรม

2028 นาย บุญชวย ทรัพยมนชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2029 นาง บุญชวย สุขเฉลิมศรี ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2030 นาย บุญชวย อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝายบรหิาร สถาบันวิจัยสังคม

2031 ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

2032 นาย บุญชัย ศาลากิจ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

2033 รศ.ดร. บุญชัย อุกฤษฏชน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

2034 นาย บุญชัย เอื้อไพโรจนกิจ ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2035 นาย บุญชัย โชติไพบูลยพันธุ ฝายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีฯ สบท

2036 นาย บุญชู ศริิจินดากุล ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

2037 นาง บุญชู ไกรแสงศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร

2038 นาย บุญชู ชื่นมัจฉา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ
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2039 นาย บุญเชิด เหมือนแยม หนวยสรีรวิทยา สัตวแพทย

2040 นาย บุญเชิด นรานอก ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2041 ผศ.ดร. บุญโชติ เผาสวัสดิ์ยรรยง ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

2042 นางสาว บุญณัฐชา เกิดโพชา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

2043 นาง บุญตา คําดี งานคลังและพัสด ุทรัพยากรทางน้ํา

2044 นางสาว บุญเตือน ศรีบัวงาม แผนกขาย โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2045 นาง บุญทม ชาตาคม ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

2046 นาย บุญทอม สุขใหม ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2047 นาง บุญทัน เนตรสมรักษ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2048 นาง บุญแทน รักสุข ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

2049 นาย บุญธรรม ขําสุวรรณ ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

2050 ผศ.ดร. บุญธิดา โฆษิตทรัพย ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

2051 นางสาว บุญธิศา วิสาหะชน งานนโยบายและแผน วิทยาศาสตร

2052 นาย บุญนพ คชัวะรัง คณะวิทยาศาสตร

2053 นาย บุญนพ คาํแหง หนวยเอกสารวิชาการ บัญชี

2054 นาง บุญนาค ทัพเสน คณะทันตแพทยศาสตร

2055 นาย บุญนาถ บัวมีศิลป ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรม

2056 นาย บุญนาท ลายสนิทเสรกีุล คณะแพทยศาสตร

2057 นาง บุญพา ธิมาบุตร สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

2058 นาย บุญมา งามทวงษ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

2059 นาย บุญมาก สระสม ศูนยบริหารกลาง สนม.

2060 นาย บุญมี อยางธารา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2061 นาง บุญมี ดัชนีย หนวยอาคารสถานที่

2062 นาย บุญมี พิรมจิตร หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

2063 นาย บุญมี สีแกว ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2064 นางสาว บุญมี เลาศิริ ฝายการเงนิ สบง

2065 นาง บุญมี สารถี ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2066 ผศ.ดร. บุญยง ชื่นสุวิมล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร
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2067 รศ.ดร. บุญยงค ตันตสิริะ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

2068 นาง บุญย่ิง เกตุเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร

2069 นางสาว บุญยืน ออนอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร

2070 นางสาว บุญยืน มังคะลา ศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

2071 นาง บุญรวม ยิ้มศิริ ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร

2072 นางสาว บุญรอด ปุญญานมิาคม โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2073 นาย บุญเรงิ ใสดี คณะแพทยศาสตร

2074 นาง บุญเริ่ม ทองเหลือง หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

2075 นาย บุญฤทธิ์ ทองทรง ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

2076 นาย บุญฤทธิ์ แยมสาหราย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

2077 อ.ดร. บุญฤทธ์ิ อินทิยศ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2078 นาย บุญฤทธิ์ ชีวันไพโรจน ศนูยคอมพิวเตอรฯ วิศวกรรม

2079 นาง บุญลักษณ สิทธิพงศ คณะแพทยศาสตร

2080 นาง บุญลือ วรสูตร คณะทันตแพทยศาสตร

2081 นาย บุญเลิศ เขงแกว ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

2082 นาง บุญเลิศ พิมเสน หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

2083 นาย บุญเลิศ รอดบัว หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

2084 นาย บุญเลิศ พรรคสมบัติ หนวยอุปกรณทางการแพทยฯ ทันตแพทย

2085 นาย บุญเลิศ นอยพริ้ง ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2086 นาง บุญศรี ปนขยัน สถาบันภาษา

2087 ผศ.ภญ.ดร. บุญศรี องคพิพัฒนกุล ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

2088 นาง บุญศรี กวางวิจิตร ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

2089 นาย บุญศรี รมโพธิ์ดี ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

2090 นาย บุญสง บุตรพันธ ศูนยชีววิทยาชองปาก ทันตแพทย

2091 นาย บุญสง แพสมหวัง หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

2092 นาย บุญสง รมโพธิ์ดี ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

2093 นาง บุญสม สุดกระแสร คณะอักษรศาสตร

2094 นาย บุญเสรมิ เกียรตวิณิชพันธุ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร
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2095 นาย บุญเหลือ เงาถาวรชัย ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ ศ.เครื่องมอื

2096 นางสาว บุญอําไพ กมลศักดิ์พิทักษ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

2097 รศ. บุญเอี้ยม หุนสะดี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2098 อ.ดร. บุณฑริกา บูลภักดิ์ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

2099 นาง บุณยาภรณ สระบัว ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ ศ.เครื่องมอื

2100 นาย บุณลอ ศรพียัตต คณะแพทยศาสตร

2101 นาย บุตร พูลพันธ สํานกังานวิทยทรัพยากร

2102 นาย บุตรดี เมืองทอง สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

2103 ผศ. บุนยรัชต กิติยานันท สาขาศึกษาวิจัยปโตรเคมี วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2104 นาง บุปผา สํารวมจิตร ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

2105 นางสาว บุปผา ลัดดาวัลย ฝายบริหาร สถาบันการขนสง

2106 ผศ.ดร. บุรชัย ภัทรโกศล ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

2107 รศ. บุศบรรณ สุกกรี ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

2108 นาง บุศรา เสือพอน หนวยการเจาหนาที่ วิศวกรรม

2109 นางสาว บุศราศิริ ธนะ ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

2110 นางสาว บุศรนิ บางแกว ฝายวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร

2111 นาง บุศวรรณ บิดร ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม

2112 นาง บุษกร ธรณี ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

2113 นาง บุษบง ชางสากล คลินิกบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

2114 นางสาว บุษบา มาตระกูล คณะแพทยศาสตร

2115 นาง บุษบา ศรีไทย งานหองสมุด นิติศาสตร

2116 นางสาว บุษบา โสตรศรีทิพย งานหองสมดุ นิติศาสตร

2117 นาง บุษยมาส บุญสนิท สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2118 นาง บุษยรัตน ธรรมพัฒนกิจ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2119 ผศ.ทญ.ดร. บุษยรัตน สันติวงศ ภาควิชาทันตกรรมสาํหรับเด็ก ทันตแพทย

2120 นางสาว บุษยารัตน ราชบรรดิษฐ สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย

2121 นางสาว บุษยารัตน ปรางศรี หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

2122 ผศ.ดร. บุษรา โพวาทอง ภาควิชาเคหการ สถาปตย
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2123 นางสาว บุษรามาส ฐานะกาญจน สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2124 นางสาว บุหงา พลอยสกุล หนวยบริการวัสดุการศึกษา สถาบันภาษา

2125 นางสาว บูรณา ศรีคัทนา ฝายสํานักงาน สถาบันภาษาไทยสิรินธร

2126 นาย เบญจบ ไววนิชกุล ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2127 นาง เบญจพร อัคควัฒน หองปฏิบัติการพิเศษรวม อปร. แพทยศาสตร

2128 อ. เบญจพร สุวรรณศิลป ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

2129 นางสาว เบญจพร คําจันทร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2130 นาย เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมเีทคนิค วิทยาศาสตร

2131 นาง เบญจมา โพธิ์ทอง งานคลงัและพัสดุ วิทยการกีฬา

2132 นาง เบญจมาศ คงคาวิทูร หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

2133 นาง เบญจมาศ พิลาหา งานบริหารและธุรการ ศิลปกรรม

2134 นางสาว เบญจมาศ พื้นสะอาด งานบริการวิชาการและวิจัย นิเทศศาสตร

2135 นาง เบญจวรรณ จริยารังษีโรจน งานบุคคลขาราชการและลูกจาง สบม

2136 นางสาว เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

2137 นาง เบญจวรรณ โพวาทอง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

2138 นางสาว เบญจวรรณ กงพลี คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

2139 นาง เบญจวรรณ สังขพะบุโชติ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2140 นางสาว เบญจวรรณ เพ็ชรเย็น สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2141 นาง เบญจา รุงเรอืงศลิป ศ.มรดกภูมิปญญา จุฬาฯ วิทยทรัพยากร

2142 นางสาว เบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย

2143 นาง เบ็ญจา มโนธรรม สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

2144 อ. เบญญาภา วงศประยูร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2145 นางสาว เบญญาภา ตังรกัธรรมกุล ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

2146 นาง โบว พุกกะเวส ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

2147 นาง ปกจิตต วิยาภรณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

2148 รศ. ปกรณ รอดชางเผื่อน ภาควิชาดุริยางคศิลป ศิลปกรรม

2149 ผศ.ภก. ปกรณ ทวีโชติภัทร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

2150 นาย ปกรณ สิมณี งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร
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2151 นาย ปกรณ ประจําเมือง ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

2152 นาย ปกรณเกียรติ สุรัชวรางกรณ ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ ศ.เครื่องมอื

2153 ผศ. ปชาณัฎฐ ตันติโกสุม คณะพยาบาลศาสตร

2154 นางสาว ปฎิมา ไปเขียว ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

2155 นางสาว ปฏิญญา โอดเอี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

2156 นาย ปฐมพงศ บรรพบุรุษ ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

2157 นาย ปฐมพงษ พรมพิทักษ แผนกหนังสือไทย

2158 นางสาว ปฐมลกัษณ เนยีมประดิษฐ สํานักกิจการวุฒยาจารย สภม

2159 นางสาว ปณิตา บุญมา ฝายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีฯ สบท

2160 นาย ปณิธาน ชวยงาน พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

2161 ผศ. ปณธิิ หุนแสวง ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

2162 นาย ปณิธิ เลิศวศินกุล ฝายทุนการศึกษาและบรกิารนิสิต สบน

2163 นางสาว ปทมา อัตนโถ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

2164 ศ.ดร. ปทีป เมธาคุณวุฒิ คณะครุศาสตร

2165 นาง ปทุม นิลจักร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2166 นางสาว ปนัดดา นิลพังงา ฝายการงบประมาณ สบย

2167 นางสาว ปนัดดา พรมมากุล ฝายวิชาการ แพทยศาสตร

2168 นางสาว ปนัสยา สิงหวัฒน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

2169 นางสาว ปนิดา ศิรกิุลวิเชฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2170 นางสาว ปภังกร วงศนุน คณะศิลปกรรมศาสตร

2171 นาย ปภังกร สุขประเสรฐิ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อักษรศาสตร

2172 นางสาว ปภัสรา เสียงเสนาะ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

2173 นางสาว ปภัสสรา แสงธนู กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

2174 ผศ.ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา สาขาศึกษาวิจัยปโตรเคมี วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2175 นางสาว ปรกช เขียวสด สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

2176 นาย ประกอบ พระฉาย สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

2177 อ.ดร. ประกอบ กรณกีิจ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

2178 นาย ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒนกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร
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2179 นาย ประกาศ สามสีทอง ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2180 นาย ประกิจ แตงโตะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

2181 นาง ประครองฤทธิ์ แกวจันดี คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

2182 นาง ประคอง พลอยกลุม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

2183 นางสาว ประคิณ จุยคลัง ฝายการบัญชี สบง

2184 นาย ประจบ นาคตระกูล หนวยยานยนต สัตวแพทย

2185 นาย ประจวบ จันทรนิยม ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

2186 นาย ประจวบ บัวแพ งานบริหารและธุรการ วิทยาศาสตร

2187 นาย ประจวบ หมากเลย ศ.บรกิารสารสนเทศเพื่อการเรียนรูฯ วิทยทรัพยากร

2188 นาย ประจวบ มั่นพุด คณะนิตศิาสตร

2189 นาย ประจักษ พุมวิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร

2190 นาย ประจักษ กาญจนจงกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

2191 น.พ. ประจักษ ประจักษเวช คณะแพทยศาสตร

2192 นาย ประจิน ทองประชุม ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

2193 นาง ประเจิด สุขเรืองรอง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2194 นาย ประชน โชตินาเสียว สํานกับริหารระบบกายภาพ สนม

2195 นาย ประชุม บุญมีศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

2196 รศ. ประณต นันทิยะกุล ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

2197 นาย ประณต เลิศมีมงคลชัย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2198 รศ. ประณฐั โพธิยะราช ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

2199 นางสาว ประดับพร สุวัณนะสิริ งานคลังและพัสด ุสัตวแพทย

2200 นาย ประดิษฐ คําภักดี หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

2201 นาย ประเดิม จุลเชาว หนวยหอพักนิสิต สบน.

2202 นาย ประทวน พงษทอง ศูนยบริหารกลาง สนม.

2203 นาย ประทิน วงษมณีวรรณ พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

2204 นาย ประทีป นุมลืมคดิ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

2205 นาย ประทีป มณฑาทิพย ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

2206 นาย ประทีป เชื้อหยก ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร
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2207 นาง ประทีป โลหพรม สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร

2208 นาย ประทีป มหามิตร ศนูยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

2209 นาย ประทีป สวางดี งานโสตทัศนปูกรณ วิทยทรัพยากร

2210 ผศ.ดร. ประทุม อังกูรโรหิต ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร

2211 นาง ประทุม สังขงาม สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2212 นาย ประทุม แสงสวาง ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2213 นาง ประทุม สุรยิะ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ

2214 นางสาว ประทุม วิริยะจิตรัตน หนวยหองสมุด สถาบันภาษา

2215 นาง ประเทือง สงครามยศ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

2216 นาย ประเทือง สขุประเสรฐิ สถาบันภาษา

2217 นาย ประเทือง ดานไทยณรงค ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2218 นางสาว ประเทืองทิพย สิมาลัย หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

2219 นาย ประนต ประกล่ําศรี ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

2220 ผศ. ประนอม สุรัสวดี คณะครศุาสตร

2221 ศ.ดร. ประนอม โอทกานนท คณะพยาบาลศาสตร

2222 ผศ.ดร. ประนอม รอดคาํดี คณะพยาบาลศาสตร

2223 นาย ประนอม สขุจิตร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

2224 นาง ประนอม ชูทรพัย หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

2225 นาย ประนอม ดวงเพียร ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

2226 นางสาว ประนอม บุญหวาน ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2227 นาย ประนอม ดารุนิกร ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2228 นาง ประนอมใจ สุวรรณไตร ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร

2229 ผศ.ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

2230 นาย ประพล คําจิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป ศิลปกรรม

2231 รศ.ดร. ประพัฒน ลักษณพิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

2232 นาย ประพันธ คาํออน สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

2233 นาย ประพันธ ธัมมปที คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2234 นาย ประพันธ จ่ันบุปผา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม



Page 82 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

2235 นาย ประพันธ กาญจนเพ็ญ ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2236 นาง ประพีร เอกพจน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

2237 นาย ประพุทธ ยุกติรัตน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2238 นาง ประไพ ปูจันทร สํานกังานเลขานุการ นิติศาสตร

2239 นาง ประไพ อินทพิหงษ งานบริหารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

2240 นางสาว ประไพพรรณ พึ่งฉิม ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

2241 นางสาว ประไพพรรณ หมวกเทพ ฝายวิชาการ ทันตแพทยศาสตร

2242 นางสาว ประไพศรี ดวงแกว งานบรหิารและธุรการ ทันตแพทย

2243 นางสาว ประภัส วารินทร ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

2244 ผศ. ประภัสสร รุจิพร คณะครุศาสตร

2245 นาง ประภัสสร รัชตะปติ คณะแพทยศาสตร

2246 นาง ประภัสสร ณ นครพนม สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย

2247 นางสาว ประภา ศริิปุณย คณะวิทยาศาสตร

2248 ศ. ประภา ลอยเพ็ชร คณะสัตวแพทยศาสตร

2249 นางสาว ประภา จวบฤกษเย็น งานคลังและพัสด ุนิติศาสตร

2250 นางสาว ประภา พงษศักดิ์ภักดี คณะทันตแพทยศาสตร

2251 นางสาว ประภา เลาหไพบูลย คณะแพทยศาสตร

2252 นาง ประภา ทองโปรง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2253 นางสาว ประภาพร สิทธิอมร ฝายบรกิาร ศูนยสุขภาพ

2254 นางสาว ประภาพร ฐาปนะพงศ ศนูยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

2255 นางสาว ประภาพร พิทักษวงษ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2256 นางสาว ประภาพรรณ รชัตะปติ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

2257 นางสาว ประภาพรรณ ศรีศิริ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

2258 นางสาว ประภาพรรณ ปราการนนท ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

2259 นาง ประภาภรณ อัครจินดานนท สํานักตรวจสอบ สภม

2260 นางสาว ประภาภรณ เกียรติกุลวัฒนา ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

2261 ศ.ดร. ประภาส จงสถิตยวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

2262 ศ.นพ. ประมวล วีรุตมเสน คณะแพทยศาสตร
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2263 นาย ประมวล โพธิ์ไพร หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

2264 ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

2265 นาย ประมาณ ทรัพยผดุงชนม กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรฯ สถาบันภาษา

2266 นาย ประยงค มีศริิ คณะวิทยาศาสตร

2267 นาย ประยงค คําบัวโคตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

2268 นาง ประยงศรี พัฒนกิจจํารูญ คณะอักษรศาสตร

2269 นาย ประยุทธ ทิพยเวช หนวยหอพักนิสติ สบน.

2270 นาย ประยูร พงศพิทยากร ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

2271 นาย ประยูร ตันติเสรี คณะอักษรศาสตร

2272 นาง ประยูร ชมภูประเภท ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2273 นาง ประยูร กอนนาค คณะแพทยศาสตร

2274 นาย ประยูร เคร่ืองเพ็ชร พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

2275 น.พ. ประยูรศกัดิ์ ขาวสะอาด ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2276 นาย ประโยชน ตันติเจริญยศ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

2277 นาย ประโยชน กาซูยี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

2278 นาย ประวิทย นีซัง งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร

2279 นาย ประวิทย ไชยปญญา ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2280 นาย ประวิทย อภินันทธรรม ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

2281 นางสาว ประวีณนุช เปลี่ยนโมฬี ฝายบริหาร รัฐศาสตร

2282 อ.สพ.ญ.ดร. ประวีณา กิติคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร

2283 ผศ. ประเวศ เสรเีชษฐพงษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

2284 ผศ.ดร. ประศกัดิ์ หอมสนิท คณะครศุาสตร

2285 นาย ประศาสน ลักษณะพุกก ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

2286 รศ. ประสงค จันทองจีน คณะครุศาสตร

2287 นาย ประสงค โชติเสน หลักสูตรบัณฑิตชีวเคมี ทันตแพทย

2288 นาย ประสงค ชางไม ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

2289 นาย ประสงค ธรรมจักร งานหองสมุด แพทยศาสตร

2290 นาย ประสพ สวางดี หนวยโสตทัศนศกึษา อักษรศาสตร
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2291 นาย ประสพชัย ศรีเขื่อนแกว ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

2292 นาย ประสพสุข สุขดี ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2293 นาย ประสาท จูมพล หนวยหอพักนิสิต สบน.

2294 ศ.นพ. ประสาน ตางใจ คณะแพทยศาสตร

2295 นาย ประสาน สุขเกิด ศนูยกีฬาแหงจุฬาฯ

2296 นาย ประสาน พึ่งผล ฝายบริหาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2297 นาง ประสานวงศ บูรณะพิมพ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2298 นพ. ประสาร จิมากร คณะแพทยศาสตร

2299 นางสาว ประสาร หอมสนิท สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

2300 นาง ประสาร สีปานมั่น งานบรหิารและธุรการ ศ.เครื่องมอื

2301 นาย ประสิทธิ์ ปานจีน คณะวิทยาศาสตร

2302 นาย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2303 นาย ประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

2304 นาย ประสิทธิ์ นพประนิตย ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

2305 นาย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2306 นาย ประสิทธิ์ แจงดี หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

2307 นาย ประสิทธิ์ อยูเนียม คณะอักษรศาสตร

2308 นาย ประสิทธิ์ มากมณี ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2309 นาย ประสิทธิ์ รอดแรม ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2310 นาย ประสิทธิ์ ปทุมรัตนไพศาล งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ

2311 นาย ประสิทธิ์ เอื้อสถาพรกิจ ฝายการเงิน สบง

2312 นาย ประสิทธิ์ จิตรบุญ งานสงเสริมการผลิตและการตลาด สํานักพิมพ

2313 นาย ประสิทธิ์ ชาตยาภา ฝายปฏิบัติการ

2314 นาย ประเสรฐิ เขียวพิมพา คณะวิทยาศาสตร

2315 รศ.นพ. ประเสรฐิ ตรวีิจิตรศิลป ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2316 นาย ประเสรฐิ ศีลพิพัฒน คณะเศรษฐศาสตร

2317 นาย ประเสรฐิ คณาวัฒนไชย ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

2318 ผศ. ประเสรฐิ อัครประถมพงศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
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2319 รศ.นพ. ประเสรฐิ เลิศสงวนสินชัย ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

2320 นาย ประเสรฐิ รัมยากูร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

2321 นาย ประเสรฐิ ชวยศรีนวล ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

2322 นาย ประเสรฐิ มีชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

2323 นาง ประเสริฐ รังสรรค สถาบันภาษา

2324 นาย ประเสรฐิ กลิ่นหวล ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2325 นาย ประเสรฐิ รุงเรือง ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2326 รศ.ดร. ประเสรฐิ ภวสันต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

2327 อ. ประเสรฐิ บุญสมบูรณสกุล โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

2328 นาย ประเสรฐิ เรืองกระโทก หนวยอาคารและสถานที่ สถาบันภาษา

2329 อ.ดร. ประเสรฐิ เรียบรอยเจริญ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

2330 นาย ประเสรฐิ ชลวชิราภรณ สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

2331 นาง ประเสริฐ มาจิตร ฝายบรหิาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2332 นาง ประเสริฐศรี ลิมกุล ศนูยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

2333 นางสาว ประเสริฐศรี ประยงคแยม คลินกิบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

2334 นาย ประเสรฐิอัมพร ตงสาลี ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ

2335 นาย ปรัชญ มีนาทุง สํานกับริหารวิจัย สนม.

2336 นางสาว ปรัชญานี ตรียวง ฝายวิชาการ นติิศาสตร

2337 นาย ปรัตถ ถิราติ ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

2338 นางสาว ปรัศนียา เครือสําเภา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2339 นาย ปราการ ฉายอรุณ พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

2340 นางสาว ปรางค จันทรรุจิพัฒน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา

2341 ทพญ. ปรางชมพู กุลเกตุย่ิงใหญ หนวยบูรณะชองปากและใบหนา ทันตแพทย

2342 นาย ปราจีน วีรกุล ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

2343 นางสาว ปราณี ฬาพานิช ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

2344 รศ. ปราณี สุนทรศิริ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

2345 ศ.กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย คณะอักษรศาสตร

2346 ศ.กิตติคุณ สพ.ญปราณี ตันติวนิช ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย
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2347 นาง ปราณี โพธิ์มี ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

2348 นาง ปราณี หอมจันทร คณะครศุาสตร

2349 นาง ปราณี ชิดดี หลักสูตรกายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

2350 นาง ปราณี ศรีสุภาพ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2351 นางสาว ปราณี แหวนทองคาํ งานบรกิารวิชาการและวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร

2352 นางสาว ปราณี นําชัยศรคีา ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2353 นางสาว ปราณี จงไกรจักร งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

2354 นาง ปราณี สําราญจิตร หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

2355 นาง ปราณี เดชโชค งานบริหารและธุรการ สถาบันเอเชียศึกษา

2356 นาง ปราณี คงคะชา กลุมภารกิจบรหิารและธุรการ บัณฑติวิทยาลัย

2357 นาง ปราณี บัวเกตุ ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2358 นาง ปราณี มังครัตน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร

2359 นาง ปราณีต ตันมณี ฝายตารางสอนตารางสอบ สํานักทะเบียน

2360 ผศ.ดร. ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

2361 นาย ปราบดา ไชยเลิศ ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

2362 นาย ปราโมช รังสรรควิจิตร สาขาศึกษาวิจัยปโตรเคมี วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี

2363 นาย ปราโมทย เดชะอําไพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

2364 ผศ.ดร. ปราโมทย โศจิศุภร ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

2365 นางสาว ปรารถนา วัดงาม ศูนยผลิตพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร แพทยศาสตร

2366 นางสาว ปรารถนา เกษนอย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2367 ผศ.ทญ.ดร. ปรารมภ ซาลิมี ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

2368 รศ. ปรารมภรัตน โชติกเสถียร ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

2369 นาง ปราศรัย สงาจิตต คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

2370 พญ. ปรชิวัน จันทรศริิ ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

2371 นาง ปริญ ธรธนินท โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

2372 นาย ปริญญ เจียรมณีโชตชิยั ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

2373 รศ. ปรญิญ โรจนพงศพันธุ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

2374 นาง ปริญญนุช กลิ่นรตัน ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร
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2375 นาย ปริญญา มารัตน ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

2376 นาย ปริญญา เฉลิมชัย สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

2377 นางสาว ปริญญา แยมไตรพัฒน สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาฯ

2378 นางสาว ปริญดา มณโีรจน ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

2379 นางสาว ปริญวิทย นุราช งานพัสด ุทันตแพทย

2380 นาง ปริณดา ทองรมโพธ์ิ สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

2381 อ.ดร. ปรณิดา ลิมปานนทพรหมรตัน ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

2382 รศ.ทญ. ปรมิ อวยชัย ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

2383 นางสาว ปริยากร นาเจริญ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

2384 นางสาว ปริศนา รกัษาภักดี ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2385 นางสาว ปริศนา สาคํา คณะครศุาสตร

2386 นางสาว ปริษา จิรภาธนายง คณะสัตวแพทยศาสตร

2387 นางสาว ปริสนา ระลาคี ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2388 นางสาว ปรีชญา สิทธิพันธุ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

2389 นาย ปรีชา เวทยาวงศ สํานักงานวิทยทรัพยากร

2390 ผศ. ปรชีา ธันวารชร ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

2391 รศ. ปรชีา อัศวเดชานุกร ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

2392 นาย ปรีชา วงษวิลัย สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

2393 ผศ.ดร. ปรชีา เลิศปรัชญา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2394 นาย ปรีชา สุริยะ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

2395 นาย ปรีชา คงอยู ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2396 นาย ปรีชา เสนสิทธ์ิ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

2397 รศ.ดร. ปรชีา ภูวไพรศริิศาล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2398 รศ. ปรดีา พิมพขาวขํา คณะวิทยาศาสตร

2399 นาง ปรีดา ชัยศิริ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2400 ผศ.ดร. ปรดีา อัครจันทโชติ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นเิทศศาสตร

2401 ศ.กิตติคุณ ปรียา วอนขอพร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

2402 นาง ปรียา ธีระวงศ สถาบันภาษา
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2403 นาง ปรียานุช ปนฉิม ฝายบรหิาร ศูนยสุขภาพ

2404 นางสาว ปรียาภรณ ไตรรงค ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2405 นางสาว ปรียาภรณ ดีเส็ง ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

2406 นางสาว ปฤชญีน นาครทรรพ หนวยสารบรรณการเจาหนาที่ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2407 นาย ปวร พรนิเพท ฝายบริหาร สถาบันภาษา

2408 อ. ปวันรัตน กระนกภิรักษ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

2409 นาย ปวิช แซตั้ง ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

2410 นาย ปวิตร มหาสารินันทน ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

2411 นางสาว ปวิตรา จันทรสุกรี ศูนยสื่อสารองคกร สนม

2412 นางสาว ปวิตรา สุขมาก สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

2413 ผศ.ดร. ปวิตรา จินดาหรา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2414 นาย ปวีณ กลิ่นหวล คณะแพทยศาสตร

2415 รศ. ปวีณา บุญบูรพงศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

2416 นางสาว ปวีณา เอกพรรณ งานบรหิารและธุรการ ศ.เครื่องมอื

2417 นางสาว ปวีณา เจริญศิลป ศนูยการศกึษาทั่วไป

2418 นาง ปวีณา วัฒนบุตร สํานกังานประกันคุณภาพ วิศวกรรม

2419 นางสาว ปวีณา เชาวลิตวงศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

2420 นางสาว ปวีณา ปราชญนิวัฒน ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก สหเวชศาสตร

2421 นางสาว ปวีณา วีระจันทร ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู สนม.

2422 นางสาว ปอรรัชม ยอดเณร ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร

2423 ผศ.ดร. ปจฉา ฉัตราภรณ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

2424 นาย ปญจะ นาคจุย สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2425 นางสาว ปญญวีร ชัยยะศริิสุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

2426 รศ.ดร. ปญญา จารุศริิ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

2427 รศ.นพ. ปญญา เสกสรรค ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

2428 นาย ปญญา ปางสี สายงานบรหิารจัดการภูมิทัศน สกภ.

2429 นาย ปญญา บุตรชีวรรณ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2430 นาย ปญญา โตชัยภูมิ หนวยสารบรรณ แพทยศาสตร
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2431 นาย ปญญา ลําคํา ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

2432 อ. ปญญา อัครพุทธพงศ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

2433 นาย ปญญา ปานสุข สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2434 นาย ปญญา แสงเรอืง ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2435 นาย ปญญาวุธ ทิพวันต ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

2436 นางสาว ปญพัสตร อิทธิธนาวงษ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

2437 นาย ปฐวี รอดทาไม ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2438 นาง ปณฑชนิต บุญมา หองสมุด ทันตแพทย

2439 ดร. ปณฑิตา ตันวัฒนะ กลุมงานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

2440 นาย ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

2441 อ.ดร. ปทพร สุคนธมาน วิทยาลัยประชากรศาสตร

2442 นาง ปทมนัดดา ศกุลสถิตยกุล ฝายการพัสดุ สบง

2443 นาง ปทมา วงพินิจ สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

2444 นางสาว ปทมา สิงหรักษ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

2445 นางสาว ปทมาภรณ บุตรยัง สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

2446 นางสาว ปาจรีย เย็นบุตร หนวยแพทยศาสตรศึกษา แพทยศาสตร

2447 ผศ. ปาจรีย นิพาสพงษ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

2448 นาง ปาณัสกร นวลวัฒน หนวยสนับสนุนการวิจัยฯ สหเวชศาสตร

2449 นาง ปาณิศา วิเชียรญาณ งานบริการงานวิจัยและพัฒนา ทันตแพทย

2450 นาง ปาณิสรา ออสุวรรณ สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

2451 นางสาว ปาณิสรา ทับทิมศรี สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร

2452 นาย ปาติชาต สัมนา ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

2453 นางสาว ปานตะวัน มะลาศรี ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2454 นางสาว ปานทิพย พฤกษาชลวิทย คณะนิติศาสตร

2455 ผศ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

2456 นางสาว ปานวาด แกววัชรกุล หนวยปฏิบัติการบรกิารวิทยาศาสตรสุขภาพ สหเวชศาสตร

2457 นางสาว ปานิถา ทูลเพิ่ม โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

2458 นางสาว ปารณีย แกวตระกูลพรสิน สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร
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2459 นางสาว ปารณีย เชิดชูศิลป ศูนยสัตวทดลอง สนม

2460 อ.ดร. ปารวี วาศนอํานาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

2461 นางสาว ปาริฉัตต ไชยนา ศูนยบริการวิชาการและฝกอบรม พาณิชยศาสตรฯ

2462 นางสาว ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2463 นางสาว ปาริฉัตร ปรีติยาธร สํานักงานจัดการทรพัยสิน

2464 นางสาว ปาริชาด เสนไสย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2465 ผศ. ปาริชาต นาคะตะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

2466 ศ.ดร. ปาริชาต สถาปตานนท ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

2467 นางสาว ปาริชาต สิขิวัฒน กลุมภารกิจคลัง พัสด ุและงบประมาณ บัณฑติวิทยาลัย

2468 นาง ปาริชาต ทองประสม สํานักงานจัดการทรพัยสิน

2469 นาง ปาริชาติ ศรีดาชาติ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

2470 นาง ปาริชาติ ลีอรยิะ ศูนยสัตวทดลอง สนม

2471 นางสาว ปาริชาติ เขตสมทุร งานคลังและพัสดุ ประชากร

2472 นางสาว ปาริชาติ ทองแทง ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2473 นางสาว ปาริชาติ ผานพรม สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2474 นางสาว ปาริชาติ พรวรรณนะชัย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2475 ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย ภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาฯ นิตศิาสตร

2476 นางสาว ปารียา ศรีชะวา สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2477 อ.ทญ. ปาหนัน ศาสตรวาหา ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

2478 ผศ.ภก.ดร. ปติ จันทรวรโชติ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

2479 นาย ปติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร

2480 นาย ปน ศรีประจิตติชัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

2481 นางสาว ปนรชั ศรมีาก ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

2482 อ. ปยฉัตร ฆังฆะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2483 นาย ปยนันท ทวีถาวรสวัสดิ์ หนวยปรสติวิทยา สัตวแพทย

2484 ศ.ดร. ปยนาถ บุนนาค ภาควิชาประวัติศาสตร อักษรศาสตร

2485 ผศ. ปยนาถ เพชรจันทร ภาควิชารังสีเทคนิค สหเวชศาสตร

2486 นาง ปยนาถ ลําน้ํา หนวยบริการตําราเอกสารวิชาการ ครุศาสตร



Page 91 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

2487 ผศ. ปยนารถ ฟกทองพรรณ สถาบันภาษา

2488 อ.ดร. ปยนุช วงศอนันต ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

2489 อ. ปยบุตร สุมนศรีวรกุล ฝายวิชาการ สถาบันภาษา

2490 อ. ปยพงษ เชนราย ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

2491 นาง ปยมน เจริญสุข คณะครศุาสตร

2492 ม.ล. ปยลดา ทวีปรงัษีพร ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

2493 รศ.ดร. ปยวรรณ สุรนิทรรัฐ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

2494 นาง ปยวรรณ พึ่งพร หนวยการเงนิ ครศุาสตร

2495 นาง ปยวรรณ ตระกูลฤทธิ์ งานบริหารและธุรการ สํานักงานวิทยทรัพยากร

2496 นางสาว ปยวรรณ กลิ่นระรวย ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

2497 ผศ.ดร. ปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา ครุศาสตร

2498 นาย ปยวัฒน จันทแพน สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2499 นางสาว ปยสิริ แกลโกศล โรงพยาบาลสัตวเลก็ สัตวแพทย

2500 นาย ปยะ ปยะนุช คณะวิทยาศาสตร

2501 ร.ต. ปยะ โอทกานนท คณะสัตวแพทยศาสตร

2502 อ.ดร. ปยะ หาญวรวงศชัย ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

2503 ผศ. ปยะ อุไรไพรวัน สาขาศึกษาวิจัยปโตรเคมี วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2504 นาย ปยะ พิทยาวัฒน กลุมงานจัดการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

2505 นาย ปยะเกียรติ พัฒยา สาขา ม.พะเยา จ.พะเยา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2506 นาง ปยะฉัตร เพียรชอบธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

2507 ศ. ปยะรัตน โตสุโขวงศ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

2508 นาง ปยะวรรณ เจะสมัน ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2509 นางสาว ปยะวรรณ บางย่ีขัน หนวยวางแผนและพัฒนา สถาปตย

2510 อ. ปยะวัฒน ธรรมกุลางกูร ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

2511 อ.ดร. ปโยรส ทองเกิด ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2512 นางสาว ปติมาต สิริธนภัคกุล ศ.บรกิารสารสนเทศเพื่อการเรียนรูฯ วิทยทรัพยากร

2513 นาง ปุญญรัตน กุลนาวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

2514 นางสาว ปุญญานันท ใจศร สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร
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2515 นางสาว ปุณณภา แยมคลาย ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

2516 รศ.ดร. ปุณณรัตน พิชญไพบูลย ภาควิชาศิลปะ ดนตรฯี ครศุาสตร

2517 นาย ปุณณรตัน วิบูลยจันทร ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

2518 นาย ปุณพจน พัฒนาตรีวิทย ศูนยคอมพิวเตอร รัฐศาสตร

2519 นางสาว ปุณยนุช ใบยา เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

2520 นางสาว ปุณรดา เพียรลาภผล งานหองสมุด แพทยศาสตร

2521 นางสาว ปุลิน จิระวัฒนผลนิ ศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลติ

2522 นาง ปุลิวรรณ กอวงษ ศูนยวิจัยทันตวัสดุศาสตร ทันตแพทย

2523 นางสาว เปนหนึ่ง ควรเสนาะ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

2524 นาง เปรมจิต พงศสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร

2525 ผศ. เปรมฉัตร แรงขํา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2526 นางสาว เปรมฤดี เตชะโสภาพรรณ สถาบันวิจัยสังคม

2527 นางสาว เปรมวดี พรมเสน สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

2528 นางสาว เปรมวดี ชีวอุดมทรพัย สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

2529 นางสาว เปรมสุดา จ๋ิวนอก ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

2530 นาง เปยง จําเริญเนาว สํานักบริหารกิจการนิสิต

2531 นางสาว เปยมปติ ชางสาร ฝายการงบประมาณ สบย

2532 นาย เปยมศักดิ์ แสงทรพัย ฝายงานกอนพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2533 ศ.ดร. เปยมสุข พงษสวัสดิ์ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

2534 นาย โปรย ตามสอน สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน สกภ.

2535 ผศ.ดร. ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

2536 นางสาว ผกากรอง พลังตอสู ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2537 นางสาว ผกาพันธ เศษสุวรรณ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2538 นางสาว ผกามาศ บุญจันทร ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

2539 นางสาว ผกาวัลย มุสิกพงศ ศนูยชีววิทยาชองปาก ทันตแพทย

2540 นาย ผจญ คําภิโร แผนกหนังสือไทย

2541 นาย ผวน ยาประยงค ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

2542 รศ. ผองพรรณ นันทาภิสุทธิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร



Page 93 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

2543 ผศ. ผองพรรณ ลวนานนท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร

2544 นางสาว ผองพรรณ อยูอน คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

2545 รศ. ผองศรี จ่ันหาว ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

2546 นาง ผองศรี แกวสวัสดิ์ งานชันสูตรโรคสัตวกลาง สัตวแพทย

2547 นางสาว ผองศรี ศรีไพศาลเลิศ สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

2548 นาง ผองศรี ปานาผล ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

2549 นาง ผัสสพรรณ ถนอมพงษชาติ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2550 นาย ผา เมฆพยนต หนวยอาคารสถานที่ สัตวแพทย

2551 นางสาว ผาสุข ปยะอัจฉริยะ บัณฑิตวิทยาลัย

2552 นาง ผาสุข จูวงส หนวยทะเบียนและประเมินผล นิติศาสตร

2553 นาง ผุสดี ฮีเมนซ หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว สัตวแพทย

2554 นาง ผุสดี โพธาราม ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

2555 รศ. ผุสตี ปริยานนท ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2556 นาย เผด็จ สิริยะเสถียร ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

2557 รศ.ดร. เผดิมศกัดิ์ จารยะพันธุ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

2558 นาย เผา สุวรรณศักดิ์ศรี ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

2559 นาย แผน สาริกา คณะอักษรศาสตร

2560 นาย พงศธณัช กิติธนะพัฒน สํานักงานเลขานุการ พยาบาล

2561 อ.ดร. พงศธร เจริญศุภนิมิตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

2562 นาย พงศธร พึ่งบุญพุทธิพงศ สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

2563 นาย พงศธาดา พุฒแิสงจันทร งานนโยบายและแผน นิตศิาสตร

2564 นาย พงศพรต ฉัตราภรณ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

2565 อ.ดร. พงศศักดิ์ วิวรรธนะเดช ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

2566 รศ.ดร. พงศา พรชัยวิเศษกุล คณะเศรษฐศาสตร

2567 นาย พงษ ทรงพงษ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

2568 นาย พงษเกษม วรเศรษฐสิน ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2569 นาย พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2570 อ.ดร. พงษเดช มนทกานติรัตน ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร
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2571 นาย พงษไทย บุญคํา งานชันสตูรโรคสัตวกลาง สัตวแพทย

2572 รศ.ดร. พงษธร จรัญญากรณ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

2573 นาย พงษธร ทองคาํ ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

2574 นาย พงษพัฒน เพชรไกร สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2575 ผศ. พงษศักดิ์ กรรณลวน ภาควิชาสรรีวิทยา เภสัชศาสตร

2576 ศ.นพ. พงษศักดิ์ วรรณไกรโรจน ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

2577 นาย พงษศักดิ์ สุริโย ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2578 นาย พงษสันธ บัณฑิตสกุลชัย ฝายวิจัย สถาบันการขนสง

2579 รศ.ภก.ดร. พจน กุลวานิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

2580 นาย พจน วุฒิจังหรีด สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

2581 นาย พจน สืบสาย สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

2582 นางสาว พจนกร พลอยงาม หนวยจัดหาพัสด ุทันตแพทย

2583 นาง พจนปยา หงษดําเนิน สถาบันวิจัยพลังงาน

2584 นางสาว พจนีย เขียวนอย งานการเงินและการบัญชี สํานักพิมพ

2585 รศ.ดร. พจี ยุวชิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

2586 นางสาว พชรมน บุตตะโยธี ฝายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน

2587 อ.พญ. พธู ตณัฑไพโรจน ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2588 นาย พนม ทับวิชา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

2589 นาย พนม จันทรแยม งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

2590 นางสาว พนมพร เรยีมทอง โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

2591 ผศ.ทญ. พนมพร วานิชชานนท ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

2592 นาย พนมพร เสือโรจน ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

2593 นาง พนมมา งามงอน ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

2594 นาย พนวสันต เอี่ยมจันทน ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

2595 นาย พนอม ละมาตร ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

2596 นาง พนัสพร สุขขาแกว โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2597 นางสาว พนิชญา การะเวก สาขาวิชาดุริยางคศิลป-ตะวันตก ศิลปกรรม

2598 นาง พนิดา ทองวิจิตร คณะรฐัศาสตร
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2599 ผศ.ดร. พนิดา ดามาพงศ คณะพยาบาลศาสตร

2600 นาง พนิดา วยัมหสุวรรณ ภาควิชาเภสัชกรรม เภสัชศาสตร

2601 นางสาว พนิดา นิตยานนท หนวยศัลยกรรมผูปวยใน ทันตแพทย

2602 นาง พนิดา ไพศิริยืนยง ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

2603 นาง พนิตนันท ปญญาธิ ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย

2604 นางสาว พนิตา งามเชื้อชิต ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

2605 นางสาว พนิตา แลโสภา ฝายบริหารงานบุคคล สบม

2606 อ.ดร. พนิตา เสือวรรณศรี คณะจิตวิทยา

2607 นาง พยอม ออนสด ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

2608 นาย พยับ จรรยากูล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

2609 นาง พเยาว สนทนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

2610 อ.ทพ. พรกวี เจริญลาภ ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

2611 รศ.ดร. พรชัย สาตรวาหา ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2612 นาย พรชัย พระฉาย คณะวิทยาศาสตร

2613 นาย พรชัย รวมญาติ งานพัฒนาและบริการเคร่ืองมือฯ วิทยาศาสตร

2614 นาย พรชัย ถิรชวีิน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นิติศาสตร

2615 ศ.นพ. พรชัย สิทธิศรณัยกุล ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

2616 นาย พรณรงค ศรีประภาพงค ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2617 ผศ.ดร. พรทิพย พุกผาสุข ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

2618 นางสาว พรทิพย อภินันทพร สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

2619 นาง พรทิพย นมิมานนิตย คณะเภสัชศาสตร

2620 ดร. พรทิพย โภไคยอุดม ศูนยการศึกษาทั่วไป

2621 นาง พรทิพย โพทะยะ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

2622 รศ.ทญ. พรทิพย ชิวชรัตน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

2623 ผศ.ดร. พรทิพย แข็งขัน ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

2624 นางสาว พรทิพย เอื้ออภัยกุล สํานักงานวิทยทรัพยากร

2625 นาง พรทิพย ภูติโยธิน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2626 นาง พรทิพย เฟองฟู หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร
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2627 นาง พรทิพย บัวรับพร สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

2628 อ.พญ. พรทิพย สิรยาภิวัฒน ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2629 นางสาว พรทิพย ถึงพุม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2630 นาง พรทิพย วตะกูลสิน ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

2631 นาง พรทิพย พัชรพัฒนชัย ศูนยบรรณาสารสนเทศ(งานหองสมดุ) บัญชี

2632 นาง พรทิพย วรรณสกุล งานบริหารและธุรการ สํานกัทะเบียน

2633 นางสาว พรทิพย กีรตินันทสิทธิ์ ฝายบรหิาร พยาบาล

2634 นางสาว พรทิพย เกศกัณฑ ฝายวิชาการ สถาบันภาษา

2635 นาง พรทิพย สินธวานุรักษ ฝายวิจัย แพทยศาสตร

2636 นางสาว พรทิพย ทันการ ฝายบัญชี

2637 นาง พรทิวา บุญรอด โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

2638 ผศ. พรเทพ เลิศเทวศิริ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร

2639 นาย พรเทพ ทองตั้ง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

2640 วาที่ ร.ต. พรเทพ จักรเพ็ชร ฝายวิชาการ เภสัชศาสตร

2641 นางสาว พรนรินทร เทียมเมฆา ฝายบรหิารทุนวิชาการ สบว

2642 นางสาว พรนิภา ศิริ หนวยการเงนิและบัญชี สถาปตย

2643 นาง พรประภา เสวกวิหารี ศนูยบริหารกลาง สนม.

2644 นาย พรประเสรฐิ โตรื่น สํานกังานจัดการอาคาร สนม.

2645 นาง พรพรรณ สุโพธิ์ สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

2646 นางสาว พรพรรณ แยมกลิ่น คณะวิทยาศาสตร

2647 ผศ. พรพรรณ อุดมกาญจนนันท ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

2648 นาง พรพรรณ กลัดสอาด ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2649 นาง พรพรรณ หลาเที่ยง ศูนยจัดประชุมวิชาการ แพทยศาสตร

2650 นาง พรพรรณ ผิวแกว ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

2651 นางสาว พรพรรณ เมืองประสิทธิ์ หนวยบัญชี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

2652 ผศ. พรพรรณ พิบูลยรัตนกิจ ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

2653 นางสาว พรพรรณ วิมุกตะลพ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2654 นางสาว พรพรรณ ปญญาคํา สาขา ม.พะเยา จ.พะเยา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ
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2655 นาง พรพรรณ เกษจินดา อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2656 นางสาว พรพรหม แมนนนทรัตน ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

2657 ผศ. พรพิมพ กิจสิริพันธุ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

2658 นาง พรพิมล นาประดิษฐ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

2659 นาง พรพิมล มีใย คณะสัตวแพทยศาสตร

2660 นางสาว พรพิมล ศิริวัฒน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2661 ดร. พรพิมล ศุขะวาที คณะครศุาสตร

2662 นาง พรพิมล ศิริบุตรพันธ ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

2663 นางสาว พรพิมล ใจหาญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2664 นาง พรเพ็ญ พรหมขุนทอง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2665 นางสาว พรภัสสร ทันตเสถียรวงศ สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2666 นางสาว พรมมปภัส ภัครพรพรรณ หนวยพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ วิศวกรรม

2667 สพ.ญ. พรยมล แสงกาศนีย โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

2668 นางสาว พรรณชลัท สุริโยธิน ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

2669 รศ.ดร. พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย คณะจิตวิทยา

2670 รศ.ภญ.ดร. พรรณทิพา ศักดิ์ทอง ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

2671 นางสาว พรรณนภา จินตศริิกูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

2672 นางสาว พรรณพร ภูวนวัฒก งานนโยบายและแผน เภสัชศาสตร

2673 นาง พรรณพิมล นาคนาวา ภาควิชาวารสารสนเทศ นเิทศศาสตร

2674 นางสาว พรรณเพ็ญ แพรกิจธรรมชัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2675 นาง พรรณราย ทรพัยะประภา คณะจิตวิทยา

2676 นางสาว พรรณรําไพ ดวงดี คณะอักษรศาสตร

2677 นางสาว พรรณวดา ออนแกว สวนบรหิารกิจการจัตุรัสจามจุรี

2678 นางสาว พรรณศรี สุพัฒน ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2679 นาง พรรณี สุนทรนนท คณะทันตแพทยศาสตร

2680 นาง พรรณี หมีทอง สถาบันภาษา

2681 นาง พรรณี ชาตบุษป สายงานประเมินผลและเผยแพร สวก.

2682 นาง พรรณี บุราคม สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.
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2683 นางสาว พรรณี วรรณทอง ฝายวิจัย แพทยศาสตร

2684 อ.ดร. พรรณี ลีลาดี ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2685 นาง พรรณี ดุษฎีปรีชา ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.

2686 รศ.พญ. พรรธนมณฑน อุชชิน ภาควิชาเวชศาสตรชนัสูตร แพทยศาสตร

2687 นางสาว พรรษสรณ เมธีพลากรชัย สํานักบรหิารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

2688 นาย พรรษา ครองบุญชู คณะทันตแพทยศาสตร

2689 นาย พรรษา จิตตจรุงธรรม สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

2690 อ.ดร. พรรษาสิริ กุหลาบ ภาควิชาวารสารสนเทศ นเิทศศาสตร

2691 นางสาว พรระวี ไขประภาย งานคลังและพัสด ุสัตวแพทย

2692 รศ. พรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

2693 นางสาว พรรัตน เครือวงศวานิช สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2694 ผศ.นพ. พรเลิศ ฉัตรแกว ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

2695 นางสาว พรวิลัย แสงมณี หนวยการเงิน ครุศาสตร

2696 รศ. พรศรี ปฏิมานุเกษม ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย

2697 นาง พรศริิ สันทัดรบ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2698 นาย พรสรร วิเชียรประดิษฐ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

2699 ศ.ดร. พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

2700 นาย พรสิทธิ์ ฤทธิ์สาํเรจ็ หนวยทะเบียนและประเมินผล วิทยาศาสตร

2701 นางสาว พรหทัย รอดถาวร แผนกลูกคาสัมพันธ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2702 ศ.ดร. พรอนงค อรามวิทย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

2703 ผศ.พญ. พรอรุณ สิรโิชติวิทยากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

2704 รศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครศุาสตร

2705 รศ.ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

2706 นาย พล สาเกทอง ภาควิชาเคมีเทคนคิ วิทยาศาสตร

2707 นาง พล เกงกลา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2708 นาย พลกฤษณ แสงวณิช ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2709 นาย พลกฤษณ ศลิปพิทักษสกุล ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

2710 นาย พลชัย เหลาโคตร ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ
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2711 ศ.นพ.ดร. พลภัทร โรจนนครินทร ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

2712 นางสาว พลอยชนก บุญชวย ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

2713 อ. พลอยพิณ ชื่นธีระวงศ ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

2714 อ.ดร. พลัง บํารุงสกุลสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

2715 นาย พลาวุธ ศรีสมบูรณ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

2716 นางสาว พวงคราม พันธบูรณะ คณะอักษรศาสตร

2717 นาง พวงทอง ภวัครพันธุ ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร

2718 รศ.ดร. พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์ คณะพยาบาลศาสตร

2719 นาง พวงทิพา อยูบํารุง หนวยโสตทัศนศึกษา อักษรศาสตร

2720 นางสาว พวงปราง เพ็ญศรี โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2721 นางสาว พวงเพชร คณุารักษ งานบริการการศกึษา แพทยศาสตร

2722 นาง พวงเพ็ชร เดชะไกศยะ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2723 รศ.พ.ต.ต.หญิง พวงเพ็ญ ชุณหปราณ คณะพยาบาลศาสตร

2724 รศ. พวงสรอย วรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

2725 นาย พศวัต วิบูลยศิริชัย ฝายการบัญชี สบง

2726 นาย พสุ เดชะรินทร ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

2727 ผศ.ดร. พสุ แกวปลั่ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2728 ศ. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล หลักสูตรกายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

2729 นาย พอจํา อรัณยกานนท กลุมวิจัยและวิชาการ ทรัพยากรทางนํ้า

2730 รศ.ดร. พอพันธ วัชจิตพันธ ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

2731 นางสาว พะเยาว เสียงเย็น ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร

2732 นาง พะเยาว ถุงเงนิโต คลนิิกรวม ทันตแพทยศาสตร

2733 รศ.ดร. พักตรผจง วัฒนสินธุ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

2734 นางสาว พัชญา เพชรเจริญ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ

2735 นางสาว พัชณี มณจีักร ฝายบรหิาร สถาบันภาษา

2736 นางสาว พัชนา คํากอง ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย

2737 รศ. พัชนี เชยจรรยา ภาควิชาการประชาสัมพันธ นเิทศศาสตร

2738 นาง พัชรพร ธรรมนิภา ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย
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2739 อ.ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท คณะเศรษฐศาสตร

2740 ผศ. พัชรา ลิมปนะเวช ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

2741 นางสาว พัชรา พิพัฒนโกวิท ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย

2742 อ.ดร. พัชรา โพธิ์ไพฑูรย ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

2743 นางสาว พัชราภรณ ภักดี ฝายการประชุม สรรหาและแตงต้ัง สภม

2744 นาง พัชราภรณ กองเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

2745 นางสาว พัชราภรณ ใจตั้ง ฝายนิติการ

2746 นางสาว พัชราวรรณ ชัยเชิดชวูงศ สํานกังานเลขานุการ สัตวแพทย

2747 ศ.ดร. พัชราวลัย วงศบุญสิน ฝายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

2748 ผศ. พัชริน สงวนผลไพโรจน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2749 นางสาว พัชรนิทร ฮั่นพิพัฒน หนวยโสตทัศนศกึษาฯ เภสัชศาสตร

2750 นาง พัชรนิทร สิทธิชาญคณุะ สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

2751 นาง พัชรนิทร อรามรัตนพันธุ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

2752 นางสาว พัชรนิทร ทะนิจ งานหองสมุด แพทยศาสตร

2753 นางสาว พัชรนิทร ธรรมสุวรรณ งานนโยบายและแผน วิศวกรรม

2754 อ.ดร. พัชรินทร สันตอิัชวรรณ ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรม

2755 นาง พัชรี ปานกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

2756 ผศ. พัชรี ชินธรรมมิตร สถาบันภาษา

2757 นาง พัชรี ฉิมถาวร ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

2758 รศ. พัชรี วรจรัสรงัสี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2759 อ.ทญ.ดร. พัชรี ฤทธ์ิประจักษ ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย

2760 นางสาว พัชรี กงอุบล งานวิทยบรกิารทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม

2761 นางสาว พัชรี ศรีสุดดี หนวยการเงนิ สหเวชศาสตร

2762 นางสาว พัชรี บุญปอง สวนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

2763 นาง พัชรพีร สิริคปุตโภคากร งานบริการการศึกษา พยาบาล

2764 ผศ.ดร. พัชสิรี ชมภูคํา ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

2765 นางสาว พัฒนชลี ยังมณี ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

2766 อ. พัฒนชัย ลิมปกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร
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2767 อ. พัฒนนรี มูลปา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

2768 นาย พัฒนเศรษฐ ชนะศิรนินท หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

2769 อ.ดร. พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

2770 รศ.ดร. พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2771 ศ.ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2772 นาง พัทยา เจริญสิทธิ์ สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

2773 นาย พัทยา เรืองพีระกุล สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2774 นาย พันธกร พนาพิทักษกุล หนวยสรีรวิทยา สัตวแพทย

2775 นางสาว พันธทิพย ทานมขุ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2776 ผศ.ดร. พันธศักดิ์ พลสารัมย ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

2777 นาง พันธิพา จันทวัฒน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

2778 ผศ. พันธุทิพา หลาบเลิศบุญ คณะครุศาสตร

2779 นางสาว พันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

2780 นาย พัว ดีประเสรฐิ คณะวิทยาศาสตร

2781 นาง พาชื่น การีมี คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

2782 นาง พาณี แสวงกิจ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

2783 นาย พานิช นาประดิษฐ ฝายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมอื

2784 นาง พาฝน เกตุแกว ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

2785 นาย พายุ วรรณไสย ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2786 รศ.ภญ.ดร. พาลาภ สิงหเสนี ภาควิชาเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร

2787 นาง พิกุล ศริินาม สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2788 นาง พิกุล เอกอารีจิตต ฝายการเงนิ สบง

2789 นาง พิกุล สมมีทรพัย งานสารบรรณแลธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

2790 นาง พิกุล ชนะชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2791 อ.ดร. พิชชา จองวิวัฒสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

2792 นางสาว พิชชาภัทร บุญใหญ ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

2793 ศ.ดร. พิชญ ศุภผล สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2794 นาย พิชญ เตชะกําธร ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ
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2795 นาง พิชญา กอหะสุวรรณ สํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียน

2796 นางสาว พิชญา สุรพลชัย ฝายวิจัย สถาบันวิจัยสังคม

2797 นางสาว พิชญา ปญญาแกว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2798 นาง พิชญา กลกาลกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2799 นางสาว พิชญาฎา บัวพันธ คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

2800 อ. พิชญาดา เมฆหิรัญศิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

2801 นาย พิชัย โตวิวิชญ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2802 ผศ. พิชัย ลีละพัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

2803 นาย พิชัย ทวีเชื้อ ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

2804 นาย พิชัย พิมพทองงาม ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

2805 นาย พิชัย ชูบัว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

2806 นาย พิชาญ ชํานาญนิธิอรรถ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

2807 นาย พิชิต จอกทอง คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

2808 นาย พิชิตชัย เจริญกุล ฝายยุทธศาสตรและนวัตกรรมองคกร สบย

2809 รศ.ดร. พิเชฐ ชาวหา ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2810 นาย พิเชษฐ ไตรบุตรี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2811 ผศ.ทพ.ดร. พิเชียร อังจันทรเพ็ญ ภาควิชาสรรีวิทยา ทันตแพทย

2812 นาง พิณ สุดวงษ หนวยความผิดปกติบนใบหนาฯ ทันตแพทย

2813 นาง พิณกานต โกษาคาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

2814 รศ.ภญ.ดร. พิณทิพย พงษเพ็ชร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

2815 นาง พิณธร งามรุงศิริ หนวยบัณฑิตศึกษาฯ แพทยศาสตร

2816 นาง พิณธรัฐ กิติดํารงสขุ ฝายบรกิาร ศนูยสุขภาพ

2817 นพ. พิทยา จันทรกมล ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

2818 นาย พิทัก บุญเกิดมา ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2819 นาย พิทักษ คลายทอง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

2820 นาย พิทักษ ทวีเชื้อ หนวยอาคารสถานที่ สัตวแพทย

2821 นาย พิทักษ มหาพุก แผนกคาสง

2822 อ.ทญ. พินทุอร จันทรวราทิตย ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย



Page 103 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

2823 นางสาว พินพนภัส ธนายุตพิพัฒน สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

2824 นางสาว พินสาย อารี สํานกับริหารทรัพยากรมนุษย สนม

2825 นาย พินิจ ลาภธนานนท ฝายวิจัย สถาบันวิจัยสังคม

2826 นาย พินิจ บุญมมีา ฝายประสานงานและเครือขายกิจการนิสิต สบน

2827 นาย พินิจ จันพวง ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

2828 นาย พินิจ สุขสุเกตุ ฝายบรกิารสินคา

2829 นาย พิพัฒน ไทยอารี ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

2830 นาย พิพัฒน การเที่ยง ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2831 วาที่ รอยตรี พิพัฒน เพ็งคุม หนวยสังคมสงเคราะห ทันตแพทย

2832 นาย พิพัฒน ศรีเที่ยง สํานักงานวิทยทรัพยากร

2833 นาย พิพัฒน พัฒนผลไพบูลย ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

2834 อ.ดร. พิพัฒน เหลาวัฒนบัณฑติ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

2835 นาย พิพัฒน พรมมาลัย หนวยซอมบํารุง เภสัชศาสตร

2836 รศ. พิพาดา ยังเจริญ ภาควิชาประวัติศาสตร อักษรศาสตร

2837 นาย พิภพ แสงแกว ศนูยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

2838 ผศ.ดร. พิมพ สุนสวัสดิ์ ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตรฯ

2839 นางสาว พิมพจันทร อิ่นมีกุล ปริทันตวิทยา ทันตแพทย

2840 นาง พิมพใจ พูลมี งานวิทยบรกิารทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม

2841 นางสาว พิมพชนก บัวขาว หนวยหลักสูตรฯ บัณฑิตศกึษา ครุศาสตร

2842 นาง พิมพพณิต ศิริยทรัพย หนวยสารบรรณ นิติศาสตร

2843 นาง พิมพพนา ปตธวัชชัย ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

2844 อ.ดร. พิมพพร พลเพชร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

2845 นาง พิมพพร อสัมภินพงศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2846 อ. พิมพพร ไชยพร ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

2847 นาง พิมพพรรณ แจงแสงฟา งานบริหารและธุรการ จิตวิทยา

2848 อ. พิมพพินันท สมทรง สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

2849 นางสาว พิมพพิมล ภูเจ้ิน งานบริการวิชาการและวิจัย วิศวกรรม

2850 นางสาว พิมพพิศา กําเนดิจิรมณี ฝายพิพิธภัณฑและหอศิลป สบศ.
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2851 ผศ.ดร. พิมพมณี รตันวิชา ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

2852 ดร. พิมพเยาว สดใส ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2853 นาง พิมพรรณ ศยามานนท กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

2854 ผศ.ดร. พิมพราํไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร

2855 ผศ. พิมพฤดี นาควิโรจน สถาบันภาษา

2856 นางสาว พิมพลักษณ สิริวัชราทร ศูนยสื่อสารองคกร สนม

2857 รศ.ดร. พิมพันธ เดชะคุปต ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

2858 นาง พิมพา มั่นศรีกุล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

2859 นาง พิมล ยวนจิตต คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

2860 นาย พิมลศักดิ์ มณีพิทักษ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

2861 นางสาว พิมวดี ชูบุญ ฝายบรหิาร แพทยศาสตร

2862 อ.ดร. พิมสิริ ตยิายน สํานักวิชาทรพัยากรการเกษตร (จ.นาน)

2863 นางสาว พิมสริิ จิวะมิตร ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

2864 นางสาว พิมาย ชาวบางงาม ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

2865 นางสาว พิระดา ธรรมวีระพงษ ศูนยสื่อสารองคกร สนม

2866 นาย พิราม โพอุทัย งานพัฒนาและบริการเคร่ืองมือฯ วิทยาศาสตร

2867 นาง พิรยิญา ดวงดี คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

2868 นาย พิริยะ ฉายศุภกุล ฝายบรหิาร แพทยศาสตร

2869 นาย พิรุนเทพ เพชรบุรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2870 นาง พิไล ชูแสง คณะวิทยาศาสตร

2871 นาง พิไลวรรณ พิมพจันทร หนวยทันตกรรมพระราชทาน ทันตแพทย

2872 นาย พิศ ออนทอง ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2873 ผศ. พิศมัย เดนดวงบรพิันธ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2874 นางสาว พิศมัย มงคล สถาบันภาษา

2875 นางสาว พิศมัย อุนวิเศษ หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

2876 นาง พิศเสนห น่ิมนวล สาํนักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

2877 อ.ดร. พิศิษฎ จารุมณีโรจน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

2878 ผศ. พิษณุ สถิตศาสตร ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร
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2879 นาย พิษณุ ประไพตระกูล ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2880 นาย พิษณุ นิลคล้ํา โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

2881 นาย พิษณุ อํามลา หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

2882 รศ.ดร. พิษณุพงศ กาญจนพยนต ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

2883 ผศ.ดร. พิษเณศ เจษฏาฉัตร คณะเศรษฐศาสตร

2884 นางสาว พิสชา พิทยพัฒน ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

2885 นาง พิสันธนีย ศรีดุรงฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2886 น.พ. พิสัย กรัยวิเชียร คณะแพทยศาสตร

2887 นาย พิสิฏฐ ศุขเกษม หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

2888 ผศ.ดร. พิสิฏฐ ประพันธวัฒนะ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

2889 นาย พิสิษฐ คุณจักร สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม

2890 รศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

2891 นางสาว พีรญา ปนจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

2892 นาย พีรณัฐ บุญสุขโข ฝายการพัสดุ สบง

2893 นาย พีรณัฐ เศวตวิจิตร แผนกพัฒนาธุรกิจ

2894 นาย พีรพงศ ทิพวัง ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

2895 นาย พีรพงษ มงคลสิน อาคารแวนแกว ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

2896 นาย พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

2897 นาง พีรภรณ โพธิ์ประสิทธิ์ ฝายบรหิาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2898 รศ. พีระ จิรโสภณ คณะนเิทศศาสตร

2899 นาย พีระพงษ สังขขํา ทันตกรรมเพื่อความสวยงามฯ ทันตแพทย

2900 นาย พีระพงษ แกวฤทธิ์ งานบริหารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

2901 นาย พีระวัฒน ทิพยเดชไชยกร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

2902 ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

2903 อ. พีริยา พงษสาริกัน กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรฯ สถาบันภาษา

2904 รศ.ดร. พุทธกาล รัชธร คณะเศรษฐศาสตร

2905 นาง พุทธชาติ รสหอม ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร

2906 นางสาว พุทธพร อารีประชากุล ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร
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2907 อ.ดร. พุทธรักษา วรานุศภุากุล ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2908 นางสาว พุทธิกาญจน นักบุญ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

2909 รศ. พูนศรี เกตุจรูญ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

2910 นาง พูนสุข บุณยสวัสดิ์ คณะครศุาสตร

2911 นาย พูลศักดิ์ เพียรสุสม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

2912 นางสาว เพ็กเกียว ธนาพลกุล สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

2913 นาย เพ็ง สาํเภาทอง หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

2914 นาย เพ็ชร อุนแกว โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2915 นางสาว เพชรมณี แสงมณี หนวยทะเบียนประเมินผลฯ เภสัชศาสตร

2916 นาง เพชรรตัน วงศณัฐภัทร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

2917 นางสาว เพชรรัตน ยงยุทธชัยกุล ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลัง

2918 นาย เพ็ชรัตน อารีรักษ งานบริการการศกึษา วิทยาศาสตร

2919 นาง เพชรา ภูริวัฒน สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

2920 นาง เพชรา อินทรัตน ศนูยบมเพาะทางธุรกิจฯ บัญชี

2921 นาง เพ็ญ บุณณะจันทร โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

2922 นาง เพ็ญจันทร เบานุวงศ สํานักบริหารการเงนิ การบัญชี การพัสด ุสนม.

2923 นาง เพ็ญทอ วรรณภักดี งานคลังและพัสด ุสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

2924 นางสาว เพ็ญนภา วงศสวัสดิ์ สํานักงานเลขานุการ สถาปตย

2925 นาง เพ็ญพร อภิชาตกุล สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

2926 รศ. เพ็ญพรรณ ยังคง ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2927 นาง เพ็ญพิมล วามานนทธนพร คณะแพทยศาสตร

2928 รศ.ดร. เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท คณะจิตวิทยา

2929 นางสาว เพ็ญรุง นอยแรม ฝายการตลาด โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2930 นางสาว เพ็ญศรี เพ็ชรดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2931 นาง เพ็ญศรี กันกา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

2932 ศ.ภญ.ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ภาควิชาเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

2933 นางสาว เพ็ญศรี ศรบีุญเรอืง หนวยการเงนิ ทันตแพทย

2934 นางสาว เพ็ญศรี นาคลอยแกว สํานักงานเลขานุการ จิตวิทยา
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2935 นาง เพ็ญศรี จ่ันจํารัส ฝายประสานงานและเครอืขายกิจการนิสิต สบน

2936 นางสาว เพ็ญศรี คงคณุสิน คณะแพทยศาสตร

2937 นางสาว เพ็ญศรี ใจบาน หนวยสงเสรมิบริหารการวิจัย เศรษฐศาสตร

2938 นาง เพ็ญสุดา ทับทิม ฝายงานกอนพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2939 นาง เพทาย เรอืงกลาง คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

2940 นาง เพลิน ศรสีวน สถาบันวิจัยทรพัยากรทางน้ํา

2941 นางสาว เพลินจันทร เอกวานิช สํานักงานวิทยทรัพยากร

2942 นางสาว เพลินตา เกษร หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

2943 รศ. เพลินทิพย โกเมศโสภา ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตรฯ

2944 นางสาว เพลินพิศ ทัศเทียมพงษ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2945 นาย เพิ่ม ออนประทุม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

2946 ผศ. เพิ่มจิตร สิงหเสนี คณะครศุาสตร

2947 นางสาว เพิ่มทิพย บัวเพ็ชร หนวยวิชาอารยธรรมไทย อักษรศาสตร

2948 นาง เพียงจันทร นาชะ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

2949 นาง เพียงนภา ศรีเมือง งานคลงัและพัสด ุสํานกัทะเบียน

2950 นาง เพียงพร กมลาศวิน สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.

2951 นางสาว เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา ศนูยบรรณสารสนเทศ เศรษฐศาสตร

2952 นาย เพียรถม ออนทอง ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

2953 นาย เพียรพรรค ทัศคร ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

2954 นาง เพียรศิริ เอกนิยม คณะอักษรศาสตร

2955 ผศ.ดร. แพร จิตติพลังศรี ศูนยการแปลและการลามฯ อักษรศาสตร

2956 นาง แพรวพรรณ แสงจันทรฉาย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2957 นางสาว แพรวพันธ ปราณี ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

2958 นาย โพธิ์ชัย แกวถาวร ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2959 นาย โพธิพงศ ฌานวังศะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

2960 ศ.ดร. ไพฑูรย สินลารัตน คณะครุศาสตร

2961 ศ.ดร. ไพฑูรย วิบูลชุติกุล คณะเศรษฐศาสตร

2962 นาย ไพทูล ประทุมพันธ สํานักงานวิทยทรัพยากร
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2963 นาย ไพทูล คําขูลู ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2964 นาย ไพบูลย นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

2965 นาย ไพบูลย ไชยนิล คณะวิศวกรรมศาสตร

2966 นาย ไพบูลย เทวรักษ คณะจิตวิทยา

2967 นาย ไพบูลย โลหสุนทร ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

2968 อ. ไพบูลย เอมออง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

2969 นาย ไพบูลย บุญเกา งานพัฒนาและบริการเคร่ืองมือฯ วิทยาศาสตร

2970 นาย ไพบูลย เตชะเลิศไพศาล ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

2971 นาย ไพบูลย ศรีวิไลเจริญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

2972 นาง ไพพร คุณาวุฒิ คณะครุศาสตร

2973 นาง ไพพรรณ ศยามานนท บัณฑติวิทยาลัย

2974 นางสาว ไพพรรณ พิทยานนท วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ

2975 นาย ไพรวัลย เสมาเพชร ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

2976 นาย ไพรัช โคตรจรัส คณะวิศวกรรมศาสตร

2977 นาย ไพรัช ประสงคจีน ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

2978 นาย ไพรัช สายะบุตร ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

2979 นาง ไพรินทร แยมศรวล สํานักบริหารวิจัย สนม.

2980 นาย ไพโรจน อนันตะเศรษฐกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

2981 ผศ.ทพ.ดร. ไพโรจน หลินศุวนนท ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

2982 นาย ไพโรจน โองตั๋ว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

2983 ดร. ไพโรจน นวมนุม ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

2984 นาย ไพโรจน บางหนู ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

2985 นาย ไพโรจน รกัษาศรี ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

2986 รศ. ไพลิน ผองใส คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

2987 นาง ไพลิน ศรีสุขโข วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ

2988 นาง ไพลิน กล่ําเอม งานหองสมุด สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

2989 นางสาว ไพลิน กันจู สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

2990 นาย ไพศาล กาญจนกีรณา คณะแพทยศาสตร
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2991 นาย ไพศาล ย่ิงยวด ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

2992 รศ.ดร. ไพศาล สันตธิรรมนนท ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

2993 นาย ไพศาล กลิ่นหวล ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

2994 รศ.น.สพ.ดร. ไพศาล เทียนไทย ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

2995 ศ.ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

2996 นาย ไพศาล ถึงจุย โรงพยาบาลสัตวเลก็ สัตวแพทย

2997 นาย ฟอง เกิดแกว คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

2998 อ.ดร. ฟาลั่น ศรีสุรยิชัย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

2999 นาง ฟม อุษณาสุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3000 นางสาว เฟองฟา สวางศิลป ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3001 ดร. เฟองอรุณ ปรีดีดิลก ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

3002 นาย ภคทัชช พัศภัคชญช สํานกังานจัดการทรัพยสิน

3003 ผศ. ภคนันท ใจงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3004 นพ. ภคภูมิ สุกไสว ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

3005 นาง ภคมน สุวรรณโกตา งานคลังและพัสด ุสถาบันวิจัยสังคม

3006 นางสาว ภคมน ทรพัยนา ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

3007 อ. ภควรรณ ปกษี ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3008 นาย ภพทร บุญเจริญ ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

3009 นาย ภมรเทพ อมรวนิชยกิจ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

3010 รศ. ภรณี เจริญภักตร คณะวิทยาศาสตร

3011 อ.พญ. ภรณี กนกโรจน ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร แพทยศาสตร

3012 พญ. ภรณี เหลาอิทธิ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

3013 นาย ภรต สิงหฤกษ สาํนักงานเลขานุการ สถาบันภาษา

3014 นาง ภรทิพา จําปา ภาควิชากายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

3015 นางสาว ภริตพร พุมพวง หนวยการเจาหนาที่ เศรษฐศาสตร

3016 นางสาว ภวรัญชน ไชยวุฒิ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

3017 นาย ภักดี หลงสวนจิก สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3018 นางสาว ภัคจิรา ไชยเกษร หนวยทะเบียนและประเมนิผล เศรษฐศาสตร
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3019 นาย ภัคพงศ แสงสรอย งานบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

3020 นาง ภัคภร พตดวง ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

3021 นาย ภัควัฒน ทองศลิา ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3022 นางสาว ภัคสินี กมลรัตนกุล ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

3023 อ.ดร. ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

3024 นาง ภัณฑิรา มวงจันทึก หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

3025 นางสาว ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

3026 นาง ภัทรฐิตา ชิดดี ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

3027 นาย ภัทรนพธนัฐ รัตนเพียร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม

3028 นาง ภัทรนิษฐ ขุนเปย ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

3029 นาย ภัทรพงศ แกวไสล แผนกออกแบบ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3030 นางสาว ภัทรมาส อูชะนะภัย หนวยตารางสอนตารางสอบ อักษรศาสตร

3031 นาย ภัทรยศ ธรรมโชติ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

3032 อ.น.สพ.ดร. ภัทรรัฐ จันทรฉายทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

3033 นางสาว ภัทรรัตน ทิมราช สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

3034 รศ.ดร. ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย สาขาวิชาดุริยางคศิลป-ไทย ศิลปกรรม

3035 นางสาว ภัทรวดี บุญประเสริฐ งานบริหารและธุรการ อักษรศาสตร

3036 อ. ภัทรอร ภัทราคร ศูนยบรกิารวิชาการ สถาบันภาษา

3037 ผศ.พญ. ภัทรา นันทวัน คณะแพทยศาสตร

3038 นางสาว ภัทรา ธุวะนุติ สถาบันภาษาไทยสิรินธร

3039 อ.ดร. ภัทรา ย่ีทอง ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3040 นาง ภัทรานิษฐ ฉัตรทองเจริญ หนวยการเงินและบัญชี วิศวกรรม

3041 นางสาว ภัทราพร ทองตีฆา สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

3042 นางสาว ภัทราวดี สหพงศ ศูนยสงเสริมการวิจัยภูมิภาคเอเชีย สนม.

3043 นาย ภัทราวุฒิ ประสิทธ์ิสม สํานักงานจัดการทรพัยสิน

3044 อ. ภัทริน ตั้งวรากร ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

3045 นางสาว ภัทรยีา ไชยณรงค งานหองสมุด นิติศาสตร

3046 นางสาว ภัสรสรัล พันธวงค สํานักงานจัดการทรัพยสิน
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3047 รศ.ภก.ดร. ภาคภูมิ เตง็อํานวย ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

3048 อ.ดร. ภาณุทัต สัชฌะไชย คณะเศรษฐศาสตร

3049 นาย ภาณุพงศ เดชศรีมงคลกุล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

3050 นาย ภาณุพัฒน พิพัชรชัพงษ สํานกังานการทะเบียน

3051 นาง ภาณุมาศ เรอืนทองดี ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

3052 นางสาว ภาณุมาส นีซงั ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

3053 นางสาว ภาณุวรรณ สัจจะวัชรสิทธิ์ ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

3054 นาย ภาณุวัฒน ชุติวงศ ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

3055 นางสาว ภาดา โตจุฬา ฝายบรหิาร สัตวแพทย

3056 นาย ภานุพงศ ภูตระกูล ฝายวิจัย แพทยศาสตร

3057 นาย ภานุวัฒน เล็กลาด ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

3058 นางสาว ภาพิชญ แตเจริญ โรงพยาบาลสัตวเลก็ สัตวแพทย

3059 นาง ภารดี โหตรภวานนท คลนิิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

3060 นาง ภารดี ศรีลัด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3061 นางสาว ภารตรี ปาลกะวงศ ณ อยุธยาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3062 นางสาว ภารวี ชื่นคา ศนูยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.

3063 รศ. ภารุณี ถนอมเกียรติ คณะเภสัชศาสตร

3064 นาง ภาวดี พรหมสุวรรณ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

3065 นาง ภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

3066 ดร. ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษรัตน ภาควิชาศิลปะ ดนตรฯี ครศุาสตร

3067 นางสาว ภาวสิรี เห็นสขุ ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

3068 นางสาว ภาวิณี สาระรัตน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

3069 นางสาว ภาวิณี เหลาพาชี ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

3070 นางสาว ภาวิณี ธรรมนนทิกุล สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

3071 นางสาว ภาวิณี อรามศรี สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

3072 นางสาว ภาวิตา ศรีจันพร ศนูยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

3073 นางสาว ภาวีณา จันทรแยม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

3074 นาย ภาสกร วัธนธาดา ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร
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3075 นาย ภาสกร พันธุเพิ่มพูล โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

3076 นาย ภาสกร คลายพงษ สาขาจัตุรสัจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3077 อ.ภก.ดร. ภาสวีร จันทรสุก ภ.วิทยาการเภสัชกรรม-เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร

3078 ผศ.ดร. ภาสิณี ศรหิรัญ คณะอักษรศาสตร

3079 รศ. ภาสินี เปยมพงศสานต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3080 นาง ภิชญาพร เชื้อชม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3081 นาง ภิญญดา นนทปรัชญากุล ศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร

3082 นาย ภิญโญ เจริญกุล คณะวิทยาศาสตร

3083 รศ.ดร. ภิญโญ มีชํานะ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

3084 นาย ภิญโญ พลศร ศนูยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

3085 นางสาว ภิตินันท สมบุญ หส.เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร

3086 นาย ภิเนต สุขใจ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3087 นาง ภิรมย สุคนธาภิรมย ณพัทลุงคณะแพทยศาสตร

3088 นาย ภุชงค เหลารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

3089 นาย ภุมเรศ เนียมสําราญ สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

3090 นาง ภุมเรียง สายะวารานนท ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

3091 นาย ภูมิ เหลืองจามีกร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

3092 นาย ภูมิรัตน โกกิลกนิษฐ สํานักงานบริหารวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3093 นาง ภูริตา พินทุโยธิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3094 นาย ภูวดล รูปเลก็ สหสาขาชีวเวชศาสตร บัณฑติวิทยาลัย

3095 นาย ภูวสิทธิ์ บุญเกื้อ สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

3096 นาย ภูวิศร ขันตี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

3097 นางสาว ภูษณิศา ไชยแกว ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

3098 นาย ภูษิต เอี่ยมโอภาษ อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3099 นาย ภูสิทปกรณ จูสวย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3100 นาย มงคล ยอดพานิช สํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย สนม

3101 นาย มงคล เครือสี งานคลัง แพทยศาสตร

3102 รศ.ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ
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3103 นางสาว มณฑณา จันทนะผะลิน ศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาฯ

3104 นาง มณฑนา ทวมประถม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

3105 นางสาว มณฑนา พนิชการ บัณฑิตวิทยาลัย

3106 รศ. มณฑา พิมพทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

3107 นางสาว มณฑา ชลาลัยศิรกิุล สํานักงานวิทยทรัพยากร

3108 นาง มณฑา ชัยปญญา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

3109 นางสาว มณฑา พุมพุทรา งานบรกิารวิชาการและวิจัย สถาบันการขนสง

3110 นาง มณฑารัตน เขียวขาว งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

3111 นางสาว มณฑิรา แซกี่ คณะเภสัชศาสตร

3112 อ. มณฑริา ดํารงมณี กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรบัสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา

3113 นาย มณเฑียรธัญ สมดี ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3114 นาย มณเทียร คาํภารักษ หนวยหอพักนสิติ สบน.

3115 นางสาว มณิการ ชูทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3116 นาง มณี สุราฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร

3117 นาง มณี อวมอิ่มพืช ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย

3118 นาง มณี เงื้อมผา หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย

3119 นาง มณีจันทร กลิ่นสุนทร สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

3120 นาง มณีรตัน กิมสวัสดิ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

3121 นางสาว มณีรัตน ลิ้มสุวัฒนาธํารง ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ ศ.เครื่องมอื

3122 นางสาว มณีรัตน ศิลชัยศรี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3123 ผศ.ภญ.ดร. มณีวรรณ สุขสมทิพย ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

3124 นาง มนกานต จันทรเทศ ฝายบริหาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3125 ผศ. มนตกานต ตันสถิตย ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

3126 ดร. มนตเทียน เทียนประทีป ภาควิชาฟสกิส วิทยาศาสตร

3127 นาง มนตภัสสร คงทอง ศนูยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

3128 นาย มนตรี ศรสีขุ คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี

3129 นาย มนตรี ชูวงษ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

3130 นางสาว มนทนี นาควิเชตร ศนูยบริการวิชาการ วิศวกรรม
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3131 อ.ดร. มนนัทธ พงษพานชิ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3132 นางสาว มนปริยา หาจําปา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

3133 นางสาว มนพิชา ศรีสะอาด ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

3134 นาง มนวิพร สาระมนต หนวยสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย

3135 นางสาว มนสิการ เฮงสวุรรณ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

3136 น.พ. มนัส เสถียรโชค คณะแพทยศาสตร

3137 นาย มนัส สอาด ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3138 นาย มนัส พึ่งบางกรวย คณะวิศวกรรมศาสตร

3139 นาย มนัส ผองศรี สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม

3140 นาย มนัส สมคะเน หนวยหอพักนิสิต สบน.

3141 ผศ.ดร. มนัสวาสน โกวิทยา ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

3142 นาย มนูญ สุขสด ฝายบรหิาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3143 นาง มยุรา ศรีสุข กลุมภารกิจคลัง พัสดุ และงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย

3144 ผศ. มยุรี อนันตมงคล โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3145 รศ.ภญ.ดร. มยุรี ตนัติสิระ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

3146 นางสาว มยุรี ทองยืน คณะครุศาสตร

3147 นางสาว มยุรี เดชสมฤทธิ์ฤทัย สถาบันภาษา

3148 นาง มยุรี มากนอยแถม หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

3149 นางสาว มยุเรศ ประสมทอง ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

3150 นาง มรกต เปยมใจ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

3151 นาง มลชุลี อนรัุกษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3152 นาง มลฑา ตูเพ็ชร ฝายบริหาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3153 นางสาว มลทิรา หงษแสง ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย

3154 นาง มลธธร ภัทรวุฒิภิญโญ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

3155 นางสาว มลฤดี สืบเชื้อ ศนูยกีฬาแหงจุฬาฯ

3156 นาง มลฤดี วงศเสรีวัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3157 นางสาว มลิวรรณ วงศสทิธาจารย คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

3158 นาย มหิดล ลพหงษ สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร
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3159 นาง มะยม ฤทธิ์มหันต ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3160 นางสาว มะลิ พุมพัดตุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3161 นาง มะลิ ปานเจริญ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

3162 นาง มะลิ นพวงศ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

3163 นาง มะลิ วงษพิทักษ หนวยทะเบียนและประเมินผล ทันตแพทย

3164 นางสาว มะลิ วิโรจนแสงทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

3165 ศ.ดร. มะลิ หุนสม ภาควิชาเคมเีทคนิค วิทยาศาสตร

3166 นางสาว มะลิวัลย จรรยาวณิชกุล กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

3167 นางสาว มะลิวัลย สุวรรณสิงห คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

3168 นาย มะอูเส็น แวสะมะแอ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3169 ผศ.ดร. มัญชุมาส เพราะสุนทร ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

3170 นาง มัฏฐิกา นุชเวช งานพัฒนาและบรกิารเคร่ืองมอืฯ วิทยาศาสตร

3171 นาง มัณทนา โอภาประกาสิต ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

3172 ผศ.พญ. มัทนา หาญวนิชย คณะแพทยศาสตร

3173 รศ. มัทยา จิตติรตัน ภาควิชากฎหมายอาญาอาชญาวิทยา นิติศาสตร

3174 ผศ. มัลลิกา สินสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3175 อ. มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

3176 นางสาว มัลลิสา ทองเงนิ แผนกประชาสัมพันธ

3177 รศ. มานพ พงศทัต คณะสถาปตยกรรมศาสตร

3178 นาย มานพ วงศสายสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3179 อ.ดร. มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

3180 อ. มานพ พินิจพันธ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

3181 นาย มานพ ติระรตันสมโภช ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ ศ.เครื่องมอื

3182 นาย มานะ บุญมีมา ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3183 ศ.นพ. มานะ ทวีวิศิษฎ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

3184 นาง มานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร

3185 นาย มานตั อุทุมพฤกษพร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร

3186 นาย มานติั ดานไทยณรงค ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ
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3187 รศ. มานิจ ทองประเสรฐิ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

3188 นางสาว มานิดา เวชพราหมณ สํานกังานวิทยทรัพยากร

3189 นาง มานิดา เสารอง ฝายวิชาการ นิเทศศาสตร

3190 อ.ดร. มานิต คิดอยู ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3191 นาย มานติย จันทรทรง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

3192 นาง มานิตย สุขเรอืงรอง คณะรัฐศาสตร

3193 นาย มาโนช กลิ่นทรพัย ธรรมสถาน สบศ.

3194 นาย มาโนช โพธ์ิฝาย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

3195 นาย มาโนช เอี่ยมมงคล หนวยประชาสัมพันธ สถาบันภาษา

3196 นาง มารดี โกมินทร งานคลังและพัสดุ สถาปตย

3197 นาง มารศรี อุชชิน หลักสูตรบัณฑิตชวีเคมี ทันตแพทย

3198 พญ. มาริษา พงศพฤฒพิันธ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

3199 นางสาว มาริษา เทพทองดี สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3200 นาง มาริสา ปริญญาปรวิัฒน สาํนักงานเลขานุการ สถาปตย

3201 นาย มารุต เฟองอาวรณ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

3202 นาย มารุต เลิศจตรุพร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3203 นาง มาเรยีม แหลมกลา ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

3204 นาง มาเรยีม ขัตตระกูล ภาควิชาฟสกิส วิทยาศาสตร

3205 อ. มาละตี ทัยคุปต ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

3206 นาง มาลัย เลี้ยงเจริญ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

3207 นาง มาลัย ไพจิตรโยธี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3208 นางสาว มาลา พันธุบุญปลูก หนวยการเงินและบัญชี รัฐศาสตร

3209 นางสาว มาลา ครีีขจี สาํนักงานจัดการทรัพยสิน

3210 ผศ. มาลินี เผาพรหม โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3211 รศ.ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

3212 นางสาว มาลินี กาญจนศรีสุขกุล ฝายประมวลผลขอมูล สํานักทะเบียน

3213 นาง มาลินี พงศเสวี ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

3214 นางสาว มาลินี ศริิมูล ฝายบรหิาร ศคภ
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3215 นางสาว มาลี เจริญกร คณะแพทยศาสตร

3216 นาง มาลี พูลคลองตัน คณะแพทยศาสตร

3217 นางสาว มาลี เลาศิริ สํานักงานการทะเบียน

3218 นาง มาลี สุขหรุน คณะอักษรศาสตร

3219 นางสาว มาลี ชุนหะจินดา สํานกับริหารทรัพยากรมนุษย สนม

3220 นาง มาลี แยมคลี่ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

3221 นาง มาลี สังขจุย สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

3222 อ.นพ. มาวิน วงศสายสุวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

3223 นาย มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม

3224 นาย มิตร นวมนิวงษ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

3225 นาย มิตรบัญชา ศรีสุข ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

3226 นางสาว มินตรา แกวเขียว ฝายบริหาร วิศวกรรม

3227 นาย มีชัย ศรีใส ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

3228 อ. มีนา รปูพรหม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3229 นางสาว มีนารัตน อัศวบุญญาเดช สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

3230 นาง มุกดา คูหิรัญ ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3231 นางสาว มุกดาลัย เจริญยุทธ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3232 นางสาว มุกทราย บวรนิธิกุล งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ ครศุาสตร

3233 นางสาว มุจรนิทร ศิรกิิจ ศนูยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร

3234 นาง มุจลินทร มาวิเลิศ สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

3235 นาย มุรธา วัฒนะชีวะกุล ภาควิชากฎหมายอาญาอาชญาวิทยา นิติศาสตร

3236 นางสาว มุรธา พานิช ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

3237 นางสาว เมทินี โปรงจิตร ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย

3238 นางสาว เมธาวี มณสีโุข สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3239 นาย เมธินนท มากนอยแถม ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3240 นาง เมธินี พันธุหวา สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

3241 นาย เมธี กุลกํามธร คณะแพทยศาสตร

3242 นาย เมธี วิสุทธิวรรณ ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร
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3243 นาย เมธี จันทรประเสรฐิ กลุมระบบงาน FM/CO สํานักงานระบบ

3244 นางสาว เมษา จันทรเที่ยง สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3245 นาง เมี้ยน สังฆเศรณี ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

3246 รศ. แมน อมรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร

3247 รศ.ทพ.ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

3248 นาย ไมตรี ศิริพุทธ คณะนิเทศศาสตร

3249 นาย ไมตรี แสงนาค ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

3250 นาย ยงยุทธ เสวกพันธ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

3251 นาย ยงยุทธ ณ นคร คณะสถาปตยกรรมศาสตร

3252 นาย ยงยุทธ ปรีกมล หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

3253 รศ. ยงศักดิ์ หวังรุงทรพัย ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

3254 นาย ยติ กฤษณังกูร ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3255 อ.ดร. ยรรยง เต็งอํานวย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

3256 นาง ยวง แยมเกษม งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย

3257 นาย ยศ ลักษณโกเศศ คณะวิศวกรรมศาสตร

3258 นาย ยศ ฐิรโฆไท คณะแพทยศาสตร

3259 นาย ยศณรงค เงื้อมผา งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

3260 นาย ยศธร สมิตะลัมพะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

3261 รศ.ดร. ยศนนัต มีมาก ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3262 นาย ยศพัทธ ชูชอ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3263 นางสาว ยศยา เชาวลิตรธํารง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

3264 นาย ยศวีร สายฟา ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

3265 น.พ. ยอด สุคนธมาน คณะแพทยศาสตร

3266 นาย ยอด อิ่มจิตต สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

3267 นาย ยอดชาย แขกเตา หนวยบริการตําราเอกสารวิชาการ ครุศาสตร

3268 นาย ยอดชาย ชุมไชยโย แผนกหนังสือตางประเทศ

3269 นาย ยอย นกแสง หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

3270 นาย ย่ิงยศ อวิหิงสานนท ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร
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3271 รศ. ย่ิงยศ เขมะโยธิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

3272 นางสาว ยิ่งลักษณ แสงอราม ศูนยกฎหมายและนิติการ สนม.

3273 นาย ย่ิงสกล ใจบุญ สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม

3274 นางสาว ยุดา นาคลอยแกว สํานักงานการทะเบียน

3275 นาย ยุติ เฉลยสมัย หนวยคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3276 นางสาว ยุถิกา ช.เจริญยิ่ง แผนกธุรการ

3277 นาย ยุทธ สุรัตนบัวศรีงาม แผนกพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3278 อ.นพ.ดร. ยุทธชัย ลิขิตเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

3279 อ.ดร. ยุทธนันท บุญยงมณรัีตน ฝายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

3280 รศ.ดร. ยุทธนา กุลวิทิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3281 รศ.ทพ.ดร. ยุทธนา ปญญางาม ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย

3282 นาย ยุทธนา พึ่งทรัพย ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

3283 นาย ยุทธนา แกวตาบุตร กลุมงานโครงสรางสนับสนนุการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

3284 ผศ.ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน ภาควิชาศิลปะ ดนตรฯี ครศุาสตร

3285 นาย ยุทธพงศ อุปถัมภ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3286 นาย ยุทธพล จําปาหาญ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

3287 ผศ.ภญ.ดร. ยุพดี ศิรสิินสุข ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและบริหาร เภสัชศาสตร

3288 นางสาว ยุพดี อําภัยบุญ งานพัสดุ แพทยศาสตร

3289 นางสาว ยุพเยาว เหล็กกลา หส.เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร

3290 นาง ยุพเรศ สรณอัตต ภาควิชาความสมัพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร

3291 นางสาว ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

3292 นาง ยุพา ปนมวงแดง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3293 นาง ยุพา พรมุกดามณี สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร

3294 นางสาว ยุพา ทัศกุล ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม

3295 นาง ยุพา ชนะกานนท งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

3296 นาง ยุพา ชูเวช คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

3297 นาง ยุพา สุขสวัสดิ์ งานคลงัและพัสด ุสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

3298 นางสาว ยุพา วงษปาน แผนกเคร่ืองเขียน
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3299 นางสาว ยุพา ปรีชานุกูล สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

3300 อ.ดร. ยุพิน จินตภากร ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3301 นาง ยุพิน อินยอด ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร แพทยศาสตร

3302 นาง ยุพิน เนื่องนิยม สํานักงานเลขานุการ บัญชี

3303 นาง ยุพิน สุขศิลป งานนโยบายและแผน ทันตแพทย

3304 นางสาว ยุพิน ปวงงาม ศูนยนวัตกรรมการเรยีนรู สนม.

3305 นางสาว ยุพิน ทองสุทธิ สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุร ีศนูยหนังสือแหงจุฬาฯ

3306 นาง ยุพินย กิตติลดากุล สาํนักกิจการวุฒยาจารย สภม

3307 นาง ยุภา จันทรนิเวศน สํานกังานเลขานุการ พยาบาล

3308 นางสาว ยุรวรรณ สุวรรณศรี ศูนยเครื่องมอืวิจัยวิทยาศาสตรฯ

3309 นางสาว ยุรี ถึงปดชา ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3310 นาง ยุวดี ไพสิฐพัฒนพงษ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3311 นาง ยุวดี กิ่งชุม หนวยการเจาหนาที่ เศรษฐศาสตร

3312 รศ. ยุวดี ศิริ ภาควิชาเคหการ สถาปตย

3313 นางสาว ยุวดี ชูเพิ่มบุญ สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาฯ

3314 นาง ยุวพงษ โตประเสริฐ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

3315 นาง ยุวรินทร มัลลิจารุศกัดิ์ หนวยการเงิน สถาบันภาษา

3316 นางสาว ยุวรี แสงสุมาศ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

3317 นางสาว ยุวรี ฤทธ์ิดอน ศูนยสัตวทดลอง สนม

3318 นาง ยุวรีย พิชิตโชค ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร แพทยศาสตร

3319 นาง ยุวสาร ชินะโชติ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

3320 นางสาว ยูอานาร นุงอาหลี ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ

3321 นาง เย็นจิต จันทรประสิทธิ์ ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

3322 รศ.ดร. เยาวดี วิบูลยศรี คณะครุศาสตร

3323 นาง เยาวดี ชื่นแฉง ฝายการเงนิ

3324 นางสาว เยาวตรี จําเรญิ ฝายวิชาการ แพทยศาสตร

3325 นาง เยาวพร หนแูปนนอย หนวยหอพักนสิติ สบน.

3326 นางสาว เยาวพา กลาหาญ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ
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3327 ผศ. เยาวภา พุกกะคุปต สถาบันภาษา

3328 รศ.ภญ.ดร. เยาวภา ไวรักษสัตว คณะเภสัชศาสตร

3329 นาง เยาวรักษ พรหมวิหาร โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

3330 นางสาว เยาวรีย กิตติกัลยาวงศ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

3331 นาง เยาวลักษณ คาํโสภา ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

3332 นางสาว เยาวลักษณ ศงสนันทน ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

3333 นางสาว เยาวลักษณ สายทัน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

3334 อ.สพ.ญ. เยาวลักษณ ปญญสิงห ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย

3335 นาย เย้ือน ตนันิรนัดร ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

3336 อ.ดร. โยธิน รักวงษไทย ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

3337 นาง รจนา จันทรเกษม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

3338 นาง รจนา กาญจนเพ็ญ หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

3339 นางสาว รจนา พรประเสรฐิสุข ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

3340 นางสาว รจรินทร วงศอิน งานบริหารและธุรการ สํานกัทะเบียน

3341 นางสาว รจิต วัฒนสินธุ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3342 รศ. รจิตลักขณ แสงอุไร ภาควิชาวารสารสนเทศ นเิทศศาสตร

3343 นาง รฐา เพียรลาภผล คณะแพทยศาสตร

3344 นาย รณกฤต เรืองรุง ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

3345 นาย รณธิชัย เชื้อวงษ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

3346 นาย รณฤทธ์ิ จันศิริ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

3347 อ.ดร. รนนท รุงนภาเวทย กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรฯ สถาบันภาษา

3348 นาง รมณ บุรณศริิ หนวยจุฬาลงกรณเวชสาร แพทยศาสตร

3349 ผศ.ดร. รมณี สงวนดกีุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

3350 ผศ.ดร. รวงทิพย ตันตปิฎก ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและบริหาร เภสัชศาสตร

3351 ผศ.พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ คณะแพทยศาสตร

3352 นางสาว รวิวรรณ บุพพัณหสมัย กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา

3353 นาง รวิวรรณ จันทรแมน งานจัดทําหนังสอื สํานักพิมพ

3354 นางสาว รวีวรรณ เจนจํารัสพงศ ภาควิชาสรีรวิทยา สัตวแพทย
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3355 นาย รวีวัฒน จารุชัยบวร ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

3356 อ. รศนาภรณ วีรวรรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

3357 รศ.สพ.ญ.ดร. รสมา ภูสุนทรธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

3358 ผศ.ดร. รสรนิ พลวัฒน ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3359 นาง รสรินทร เกรียงสินยศ ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

3360 นางสาว รสลัย กัลยาณพจนพร ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

3361 นางสาว รสสุคนธ วิเศษขลา สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3362 นาย รอง ดัชนีย คณะครุศาสตร

3363 นาย รอง สายชุมดี หนวยโสตทัศนศกึษา ทันตแพทย

3364 นาง ระเบียบ ชาวเนื้อดี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3365 นาง ระเบียบ ลอมวงษ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

3366 นาง ระเบียบ แสงจันทร สํานกังานวิทยทรัพยากร

3367 นางสาว ระเบียบ มีสีบัว ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3368 ร.ต.อ.หญิง ระพิณ ผลสุข คณะพยาบาลศาสตร

3369 นาง ระพีพรรณ ภูษณวรรณ ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

3370 นาย ระพีพัฒน นิ่มลมลู พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

3371 นางสาว ระพีภรณ ปนเพชร หนวยกิจการนิสิต วิศวกรรม

3372 นาง ระวี สุนทรสง ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

3373 นาง ระวีนันท มิ่งภัคนีย ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร

3374 นาง ระเวียง มูลปาก ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

3375 รศ.ดร. ระหัตร โรจนประดิษฐ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

3376 นาย รกัชาติ ชนะชัย หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

3377 นางสาว รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

3378 นางสาว รักอนงค ชมปรีดา ฝายบรหิาร ครศุาสตร

3379 นางสาว รังษินาฎ สุขสมัย ฝายงานกอนพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3380 นาย รงัสรร ชุมตรีนอก ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3381 นาย รงัสรรค ทองดี พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

3382 นางสาว รังสิมันต สุนทรไชยา คณะพยาบาลศาสตร
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3383 ผศ.ทญ.ดร. รังสมิา สกุลณะมรรคา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

3384 นางสาว รังสิมา ชาญพนา ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

3385 นางสาว รัชฎากรณ กลาเกิด ฝายพิพิธภัณฑและหอศิลป สบศ.

3386 นาง รัชดา สุตรา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

3387 นาง รัชดา เพียรงาม หนวยการเงนิและบัญชี วิศวกรรม

3388 ดร. รัชดา ไชยคุปต ฝายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

3389 นาง รัชนี ขวัญบุญจัน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

3390 นาง รัชนี ซอโสตถิกุล คณะอักษรศาสตร

3391 นาง รัชนี รกัวีรธรรม คณะวิทยาศาสตร

3392 นาง รัชนี วองวัฒนวิกรม ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

3393 นางสาว รัชนี เซ็นศิริวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

3394 ผศ. รัชนี นภามรกต ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

3395 นางสาว รัชนี ปานจินดา ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

3396 นาง รัชนี คผูาสุข โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

3397 นางสาว รัชนี ลี่แตง ฝายมาตรฐานหลักสูตร สบว

3398 นาง รัชนี รตันวุฒิกุล หนวยบัญชี ทันตแพทย

3399 นางสาว รัชนี โสนิกร โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

3400 นางสาว รัชนี มนุญพาณิชย สํานักบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม

3401 รศ.ทญ.ดร. รัชนี อัมพรอรามเวทย หลักสูตรบัณฑิตจุลชีววิทยา ทันตแพทย

3402 นาง รัชนี ปทมาลัย ศนูยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลติ

3403 นาง รัชนีกร บุญ-หลง คณะอักษรศาสตร

3404 นางสาว รัชนีกร มะโนแปก สํานกัวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.นาน)

3405 อ.ดร. รัชนีกร อุปเสน คณะพยาบาลศาสตร

3406 นาง รัชนีย สอนประสาท คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

3407 ผศ. รัชนีโรจน กุลธํารง สถาบันภาษา

3408 นางสาว รัชลิดา ลิปกรณ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3409 นางสาว รัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

3410 นาย รฐัการ เห็นสุข สํานักงานจัดการทรัพยสิน
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3411 อ. รัฐธนินท วรสิทธิสิทธิ์ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3412 นาง รัฐพร สีหะวงษ ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

3413 นางสาว รัฐพร สวรรคพิทักษ สาขาวิชาภาษาจีน อักษรศาสตร

3414 นาย รฐัพล รูปเล็ก กลุมภารกิจคลงั พัสด ุและงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย

3415 นาย รฐัพล รังกุพันธุ กลุมงานวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

3416 นพ. รัฐพลี ภาคอรรถ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

3417 นาง รัตตนา กลิ่นศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร

3418 นาง รัตติกร เอกษมานนท สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร

3419 ดร. รัตตมิา มุกดาอนันต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3420 นาง รัตติยา สิงหสุวรรณ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

3421 นาง รัตติยา โทนสุวรรณ หนวยการเงินและบัญชี บัญชี

3422 นางสาว รัตติยา ภูละออ วิทยาลัยประชากรศาสตร

3423 นาย รตัน กลิ่นจันทรหอม หนวยพัสด ุรฐัศาสตร

3424 นาย รตันพันธ เฉิดฉาย สายงานยานพาหนะ สกภ.

3425 ศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

3426 นาง รัตนวรรณ เจิดรจุิกุล สวนบริหารกิจการเขตพาณิชยสวนหลวง-สามยาน สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ

3427 นางสาว รัตนดัดา เคนศรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

3428 ศ.ดร. รัตนา พุมไพศาล คณะครุศาสตร

3429 นาง รัตนา บุณยมาลิก ฝายบัณฑติศึกษา สํานกัทะเบียน

3430 ดร. รัตนา สินธุภัค วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3431 นาง รัตนา ทัศนสองชั้น ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

3432 รศ.ดร. รัตนา รุจิรวนิช สาขาศึกษาวิจัยพอลิเมอร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

3433 นาง รัตนา พิกุลกานตเลิศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3434 นางสาว รัตนา ธนีสรรค สํานักตรวจสอบ สภม

3435 นาง รัตนา เหนี่ยงแจม สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

3436 นาง รัตนา อิ่มประไพ คณะวิศวกรรมศาสตร

3437 นางสาว รัตนา โฉมจันทร หอศิลปวิทยนทิรรศน วิทยทรัพยากร

3438 นางสาว รัตนา จารุเบญจ ฝายบรกิารวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม
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3439 นาง รัตนา ดอนขันธ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

3440 นาง รัตนา ตันเจริญ หลักสูตร[MS(IT)] บัญชี

3441 นาง รัตนา ติดตารัมย หนวยอาคารสถานที่

3442 นาง รัตนา ยังยืนยง ศูนยบรหิารกลาง สนม.

3443 นางสาว รัตนา รตันาธาร ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

3444 นางสาว รัตนา ธนะเพิ่มพูล ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลัง

3445 นางสาว รัตนากร เนตรสมรักษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3446 รศ.สพ.ญ. รัตนาภรณ พรหมาสา ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

3447 นาง รัตนาภรณ ธรานุรกัษ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

3448 นาง รัตนาภรณ เพชรศรี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

3449 นาง รัตนาภรณ โตรื่น สํานักงานจัดการอาคาร สนม.

3450 อ. รัตนาภรณ วามะสุรีย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3451 นางสาว รัตนาภรณ ไหลลน หนวยกิจการนิสิต วิศวกรรม

3452 นาง รัตนาวดี จั่นแกว งานบริการวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร

3453 ผศ.ภญ.ดร. รัตยา ลือชาพุฒพิร ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

3454 ผศ. รัศมี กฤษณมิษ คณะอักษรศาสตร

3455 นาย รศัมี ขันธโพธ์ินอย ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3456 นาง รัศมี สุวรรณกําเนิด ศนูยบริการวิชาการ อักษรศาสตร

3457 นาง รัศมี แสนใหม งานบริการวิชาการและวิจัย รัฐศาสตร

3458 นาย ราชศักดิ์ วิโรจน หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

3459 นาง ราตรี แพลท คณะสัตวแพทยศาสตร

3460 นาง ราตรี โสดา ฝายประสานงานและเครอืขายกิจการนิสิต สบน

3461 นาง รําพรรณ สมุทรหลา ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

3462 นาง รําพึง ทองมณี หนวยทะเบียนและประเมินผลการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย

3463 นาง รําพึง วงศวาศ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

3464 นาง รําเพย ธนีสันติ์ ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

3465 นาง รําไพ โรจนกิจ ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

3466 นางสาว รําไพภัทร เพ็ญโฉม งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย
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3467 นาง รินนภา รัตนวิไลวรรณ สํานักงานวิทยทรัพยากร

3468 นาย รื่นเริง ลีลานุกรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

3469 รศ.ดร. รุง ศรีอัษฎาพร ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นเิทศศาสตร

3470 นางสาว รุง บุญประสิทธิ์ หนวยการเงนิ วิทยาศาสตร

3471 อ.ดร. รุงกานต นุยสินธุ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร

3472 นางสาว รุงทิพย ผองศรี งานบริการการศึกษา ครุศาสตร

3473 นางสาว รุงทิวา ปาริชาตบริบูรณ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3474 นางสาว รุงทิวา เมธาอาภานนท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

3475 นาง รุงทิวา ปรีชาไว สํานักงานจัดการทรัพยสิน

3476 นาย รุงธวัช สุวรรณปรีชา ศูนยสารสนเทศทางการแพทยฯ แพทยศาสตร

3477 นางสาว รุงนภา พงษจะโปะ สํานกังานเลขานุการ วิทยการกีฬา

3478 นางสาว รุงนภา คันธจันทร ฝายวิชาการ ครุศาสตร

3479 นางสาว รุงนภา ทะศะภาค หองสมุด ทันตแพทย

3480 นางสาว รุงนภา ศรีษบง คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

3481 ผศ.ภญ.ดร. รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศลิป ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและบรหิาร เภสัชศาสตร

3482 นางสาว รุงรัตน โกวรรธนะกุล ฝายวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร

3483 วาที่ ร.ต. รุงรัตน อินทรประเสรฐิ สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

3484 นางสาว รุงรัตน วราภิรมย ฝายบริหารงานบุคคล สบม

3485 นางสาว รุงรัตน ชาวสวนงาม ฝายวิจัย แพทยศาสตร

3486 นาง รุงราตรี นัคราจารย ฝายการประชุม สรรหาและแตงตั้ง สภม

3487 นาง รุงเรอืง มีโบ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

3488 นาย รุงโรจน พระวิชัย ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

3489 นาย รุงโรจน ฌานะจารี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

3490 ศ.นพ. รุงโรจน พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

3491 นาย รุงโรจน กิตติถาวรกุล ฝายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

3492 นาง รุงฤดี นิลวิเชียร ศูนยเอกสารประเทศไทย วิทยทรัพยากร

3493 อ.พญ. รุงฤดี ชัยธีรกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

3494 นาง รุงศรี กฤตยากีรณ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร
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3495 รศ. รุงศักดิ์ ศิวานุวัฒน ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

3496 นาย รุงอรุณ ฉัตรเพ็ชร สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

3497 นาง รุงอรุณ กรอกกลาง กลุมภารกิจคลงั พัสดุ และงบประมาณ บัณฑติวิทยาลัย

3498 นาง รุงอรุณ บรรเทิงจิตต งานบรหิารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

3499 นาง รุงอรุณ ลียะวณิชย โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3500 นาง รุจิพร ประทีปเสน ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ ศ.เครื่องมอื

3501 รศ. รุจิระ สุภรณไพบูลย คณะครศุาสตร

3502 นาง รุจีรัตน เอื้อนิรันดร สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

3503 นาย รทุธ สุทธิศรี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

3504 นาง เรณู ถาวโรฤทธิ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3505 นางสาว เรณู ราวรา สํานักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

3506 นางสาว เรณู บุญมา สาํนักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

3507 นาง เรณู ธูปแกว คณะเภสัชศาสตร

3508 นาง เรณู อบเชย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3509 นางสาว เรณู ชุมภู คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

3510 นาง เรณู แสวงหา สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3511 นางสาว เรณู พลพิชัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

3512 นาง เรวดี เพียรเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

3513 นาย เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3514 นาย เรียน สุขเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร

3515 นาย เรืองชัย ภิภักกิจ หนวยหอพักนิสิต สบน.

3516 ผศ. เรืองวิทย บรรจงรตัน ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3517 รศ.ดร. แรมสมร อยูสถาพร คณะครุศาสตร

3518 ผศ.ดร. โรจนฤทธิ์ โรจนธเนศ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

3519 นาย โรมสนั กุนการนิ ฝายบริหาร ศคภ

3520 นางสาว โรสริน จันทโรจวงศ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

3521 รศ. ฤชากร จิรกาลวสาน คณะวิศวกรรมศาสตร

3522 ดร. ฤดีรัตน ชุษณะโชติ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร
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3523 นาง ลดาพิมพ แพทยรัตนธนา คลินิกบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

3524 นางสาว ลดาวัลย ภาจิตตใจมั่น สํานักบริหารวิจัย สนม.

3525 นาย ลพ นกอยู สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

3526 นาง ลลดา สุวรรณประกร ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

3527 นาง ลลิดา เรอืงตระกูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3528 นางสาว ลลติา ศรเีสริมโภค หนวยการเงนิและบัญชี วิศวกรรม

3529 นางสาว ลอน สุภาพ โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

3530 นางสาว ละมัย เครืองาม หนวยหอพักนิสติ สบน.

3531 นาง ละไม โชคศิริ หนวยสารบรรณและพิธีการ สหเวชศาสตร

3532 นาง ละออง วิรุฬหะผล ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

3533 นางสาว ละออง ศรีสูงเนิน งานพัสดุ ทันตแพทย

3534 นาย ละเอียด เดชบํารุง หนวยอาคารสถานที่ วิทยาศาสตร

3535 นาง ละเอียด ทองดีแท คลินกิบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

3536 นางสาว ลักขณา อมรสิน คณะเภสัชศาสตร

3537 อ.ดร. ลักษณา ดูบาส ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

3538 นางสาว ลักษณา เจนชาง สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3539 ผศ. ลักษมี กิตติสาเรศ สถาบันภาษา

3540 นาง ลัคนา เหลืองจามีกร คณะทันตแพทยศาสตร

3541 นาย ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3542 นางสาว ลัดดา ยอดพานิช คณะอักษรศาสตร

3543 รศ. ลัดดา ภูเกียรติ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

3544 นาง ลัดดา ชุดทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

3545 นาง ลัดดา พระโคดี คลินกิบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

3546 นาง ลัดดา นันตา ฝายกฎหมายและนิตกิรรม ทส.

3547 นาง ลัดดาภรณ จันดก ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง สถาบันภาษา

3548 นาง ลัดดาวัลย มีแยม สถาบันภาษา

3549 นาง ลัดดาวัลย พึ่งขํา คณะทันตแพทยศาสตร

3550 นาง ลัดดาวัลย กองเพียร ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร
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3551 รศ. ลัดดาวัลย วัชระคุปต ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

3552 นาง ลัดดาวัลย จารุทะวัย สํานกังานจัดการทรัพยสิน

3553 นาง ลั่นทม เงินกระแชง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3554 รศ. ลาวัณย วิทยาวุฑฒิกุล คณะครุศาสตร

3555 นางสาว ลาวัณย เปลงวิทยา หนวยบัญชี แพทยศาสตร

3556 นางสาว ลาวัลย จรรยากูล งานบริการวิชาการและวิจัย สัตวแพทย

3557 นางสาว ลาวัลย ธนาสวางกุล หนวยสงเสริมบริหารการวิจัย เศรษฐศาสตร

3558 นางสาว ลาวัลย บุญประคอง ศูนยชีววิทยาชองปาก ทันตแพทย

3559 นาง ลําจวน สุดาวงษ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

3560 นาง ลําจวน เนตรประภา หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

3561 นางสาว ลําเจียก พุฒตาล ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

3562 นาง ลําดวน ดอูอน ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3563 นาง ลําปาง บุญจันทร ฝายการเงิน สบง

3564 นาง ลําไพ สุขประเสรฐิ หนวยอาคารและสถานที่ สถาบันภาษา

3565 นางสาว ลําไพ หลวงราช หนวยสารบรรณ แพทยศาสตร

3566 นาง ลํายวง รุงกมลพร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

3567 นางสาว ลิเดยี ลิ้มพิทักษผล โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3568 รศ. ลินจง อินทรมัพรรย ภาควิชาประถมศึกษา ครุศาสตร

3569 นาง ลินดา โตชัยภูมิ หนวยสงเสรมิพัฒนาทางวิชาการ แพทยศาสตร

3570 นาง ลีนา จิรวรรณธร สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

3571 นาย ลือฤทธ์ิ เอี่ยมภักดี งานสารนิเทศ ศูนยสื่อสารองคกร

3572 นาย ลูกเพชร สุวรรณไตร ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

3573 นาง เล็ก นิลดํารงค หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

3574 นาย เล็ก บางวิจิตร คณะทันตแพทยศาสตร

3575 ศ. เลอสม สถาปตานนท ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

3576 นาง เลิศนภา ดปีระเสริฐ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3577 นาย เลิศพงษ เลิศไพศาลวงศ สํานักบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม

3578 นาง เลื่อม เพ็ชรเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร
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3579 รศ. แล ดิลกวิทยรัตน คณะเศรษฐศาสตร

3580 นาง ไลลา ศลิาทอง กลุมงานจัดการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

3581 นางสาว วงเดือน ศรีอินทรจันทร สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

3582 นาง วงทิพ แยมกระจาง แผนกทําสิ่งพิมพสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3583 นาย วงศกร ศิริสวัสดิ์ แผนกธุรการ

3584 รศ. วงศพันธ ลิมปเสนีย คณะวิศวกรรมศาสตร

3585 นาย วชิระ กันภัย ฝายการวิเคราะหและติดตามประเมินผล สภม

3586 นาง วชิรา เพ็ญโรจน สถาบันวิจัยสังคม

3587 นาย วชิรา สายวรรณะ สายงานบรหิารงบประมาณ สผค.

3588 นางสาว วณิชยา สนธิใจ หนวยวิชาอารยธรรมไทย อักษรศาสตร

3589 นางสาว วณิชยา คนิิมาน สาํนักตรวจสอบ สภม

3590 รศ.ภญ. วณี ทวีทรพัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย

3591 นางสาว วทัตตา ฤทธิ์เจริญ ศนูยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาฯ

3592 อ.ดร. วนัชพร อรุณมณี ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

3593 นางสาว วนัชภรณ คงอิน สํานักตรวจสอบ สภม

3594 นางสาว วนัฐญา แกวคํานอย แผนกบรกิารตาํราและหองสมุด

3595 รศ. วนิดา เอกแสงศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

3596 ผศ. วนิดา โพธารามิก คณะวิทยาศาสตร

3597 นาง วนิดา ปุณทริกโกทก สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

3598 ผศ.ดร. วนิดา นพพรพันธุ ภาควิชาเคมคีลินิก สหเวชศาสตร

3599 นาง วนิดา บูชา สํานักบริหารกิจการนิสิต

3600 นางสาว วนิดา แซอึ๊ง ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

3601 นางสาว วนิดา สุนทองหาว คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

3602 นาง วนิดา พันวา ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

3603 นางสาว วนิดา บุญวาส หนวยการประชุม ประชาสัมพันธ แพทยศาสตร

3604 ผศ.ดร. วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร

3605 นางสาว วนิดา นิลโสม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

3606 นาง วนิดา บัวสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร
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3607 นางสาว วนิดา สําเภา งานหองสมุด นิตศิาสตร

3608 นางสาว วนิดา วิชัยศกัดิ์ ฝายวิชาการ แพทยศาสตร

3609 อ. วรกมล สุนทรานนท โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3610 ผศ.ดร. วรงค ปวราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

3611 อ.ทพ. วรฉัตร นามังคละกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

3612 นาย วรชัย เอมอิ่ม หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

3613 นาย วรโชค ไชยวงศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

3614 ผศ.ดร. วรณพ วิยกาญจน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

3615 นาย วรเทพ แกวนอย หนวยคลังพัสดุ ทันตแพทย

3616 นาย วรธัช ฐิติกรพงศ งานบริการวิชาการและวิจัย เภสัชศาสตร

3617 นาย วรนล สีตะชลาภรณ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา

3618 นพ. วรนิติ์ คงมีผล ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

3619 นาง วรนุช ธนากิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

3620 รศ.พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

3621 นางสาว วรนุช มงคลบุตร หนวยสนับสนุนการวิจัย ครุศาสตร

3622 นางสาว วรนุช แกนภักดี ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

3623 นาย วรพจน ถนัดชาง แผนกทําสิ่งพิมพสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3624 ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี หนวยปรสิตวิทยา สัตวแพทย

3625 นาย วรพล สุขอํานิษฐ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

3626 นาย วรพล เหรียญประดับ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3627 นาย วรพันธุ ณ สงขลา ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

3628 นาย วรภพ เทพบุตร ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย

3629 ผศ.ดร. วรภัทร อิงคโรจนฤทธ์ิ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

3630 อ. วรภัทร ตราชู ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

3631 ผศ.ดร. วรภา คงเปนสุข ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

3632 นางสาว วรยา กฤษนอย สํานักบรหิารวิจัย สนม.

3633 นางสาว วรรณกร ศรอีาจ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

3634 นางสาว วรรณกร อยูเจริญ ฝายพัฒนานิสิต สบน
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3635 อ.ดร. วรรณชัย คําภีระ ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

3636 นางสาว วรรณณี อุดมศิลปจินดา คณะนิเทศศาสตร

3637 นาย วรรณดารา อินทรปญญา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

3638 นาง วรรณทนา โชตนิาเสียว ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3639 นาง วรรณนภา จันทรเอี่ยม ฝายวิชาการ ครุศาสตร

3640 นาง วรรณพร แสงพยัคฆ สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

3641 อ.ดร. วรรณพร ทองตะโก ฝายวิชาการ วิทยกีฬาฯ

3642 นางสาว วรรณพร ขําทิพย สาขา ร.ร.นายรอย จปร. จ.นครนายก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3643 นาง วรรณพา ชนะชัย วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3644 นางสาว วรรณเพ็ญ ชูจันทร หนวยทะเบียนและประเมินการศกึษา บัญชี

3645 นางสาว วรรณภรณ แสงจันทร ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

3646 นางสาว วรรณภา ทองจบ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3647 นาง วรรณภา รกัหลวง ศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร

3648 นาง วรรณภา จัดสนาม งานสงเสรมิผลงานวิชาการ อักษรศาสตร

3649 นาง วรรณภา พิมพวิริยะกุล ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน สถาปตย

3650 นางสาว วรรณภา วัดบุญเลี้ยง ฝายวิจัย สถาบันการขนสง

3651 นาง วรรณรัตน ตันตระกูลทรัพย ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

3652 อ.พญ. วรรณรัศมี เกตุชาติ ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

3653 นาง วรรณวดี ตรีไพบูลย ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร

3654 นางสาว วรรณวดี วงษมงคล หส.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.การเงนิฯ เศรษฐศาสตร

3655 นาง วรรณวดี ตั้งไพศาลกุล กลุมระบบงาน HR สํานักงานระบบ ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

3656 นางสาว วรรณวดี จันทรวังโปง ฝายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

3657 นางสาว วรรณวิภา สุทธิไกร โครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

3658 นาง วรรณวิภา พลูวรรณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

3659 นางสาว วรรณศกิา ศิริมงคล กลุมงานโครงสรางสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

3660 ศ.ดร. วรรณศิลป พีรพันธุ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

3661 นางสาว วรรณษา ฐิตะโพธ์ิ สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

3662 นาง วรรณสวาง นุนงาม ศนูยบรรณาสารสนเทศ(งานหองสมดุ) บัญชี
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3663 นาย วรรณสทิธ์ิ บุญออน ฝายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน

3664 นางสาว วรรณอนงค พาชื่น ฝายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

3665 ศ. วรรณา ตุลยธัญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

3666 รศ.ดร. วรรณา แสงอรามเรอืง ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

3667 รศ.ดร. วรรณา ปูรณโชติ คณะครศุาสตร

3668 รศ.พญ. วรรณา สมบูรณวิบูลย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

3669 นาง วรรณา สุวรรณมณี สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

3670 นาง วรรณา ฤกษงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

3671 นางสาว วรรณา เนตยสุภา สาํนักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

3672 นาง วรรณา นาคศรีอาภรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

3673 นาง วรรณา เจตนเสน หนวยการเงนิและบัญชี ศิลปกรรม

3674 นาง วรรณา ธรรมรงค กลุมภารกิจบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย

3675 นาง วรรณา บุตรทะยักษ แผนกฟลมและแมพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3676 นาง วรรณา ปนงาม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3677 นางสาว วรรณาภรณ ชื่นชมพูนุท ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

3678 นางสาว วรรณิตา วิไลวรรณ สํานักงานการทะเบียน

3679 นาง วรรณี โลกานุวัตร สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

3680 นาง วรรณี ศริิโชติ คณะครศุาสตร

3681 นางสาว วรรณี วัฒนเสรมิกิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

3682 นาง วรรณี โภคสมภพ คณะทันตแพทยศาสตร

3683 นาง วรรณี ลัฐิกาวิบูลย ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

3684 นางสาว วรรณี พิพัฒนสัจกูล สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสด ุสนม.

3685 นางสาว วรรณีลา วันแสงทอง หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

3686 ผศ.ดร. วรรตัน ปทุมเจริญวัฒนา ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

3687 นางสาว วรลักษณ ทองใบ งานหองสมุด นติิศาสตร

3688 นางสาว วรลัญจ กองพลพรหม กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

3689 ผศ.ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

3690 ผศ.ดร. วรวรรณ องคครุฑรกัษา ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร
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3691 ผศ.ดร. วรวรรณ พันธุมนาวิน ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

3692 นางสาว วรวรรณ หอภิรมยสกุล สํานักงานจัดการทรัพยสิน

3693 ดร. วรวรรณา เพ็ชรกิจ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

3694 รศ.นพ. วรวรรธน ลิ้มทองกุล ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

3695 นาย วรวรรธน สิงขุดร กลุมบริหารทั่วไป สํานักงานระบบ

3696 นาย วรวัชร วงษพนัส งานประชุม/อบรมและบรกิารวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3697 นาย วรวิทย เจริญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร

3698 นาย วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

3699 นาย วรวุฒิ ดวงเดือน ฝายบรหิาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3700 รศ. วรวุธ สุธีวีระขจร ภาควิชานฤมิตศิลป ศิลปกรรม

3701 นาย วรเวทย ทัศนาเอี่ยม สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

3702 รศ.ดร. วรสัณฑ บูรณากาญจน ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

3703 นาย วรสันต สีทานัน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3704 นาย วรสิทธ์ิ วงศสุทธิเลิศ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

3705 รศ. วรสุดา บุญยไวโรจน คณะครุศาสตร

3706 รศ.ดร. วรัญญา ภัทรสุข คณะเศรษฐศาสตร

3707 นางสาว วรัญญา อรัญวาลัย ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

3708 นางสาว วรัญญา จิตรผอง ศูนยวิจัยการยายถิ่นฯ สถาบันเอเชียศึกษา

3709 อ. วรัญญา เตชะสุขถาวร ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร สหเวชศาสตร

3710 นาง วรัญญา โกศลวัฒนกุล สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

3711 นางสาว วรัญู พูลเจริญ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

3712 อ. วรัญู กองชัยมงคล คณะจิตวิทยา

3713 นาง วรัตมฐนัน วิพัฒนครุฑ คลนิิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

3714 รศ.สพ.ญ.ดร. วรา พานิชเกรียงไกร ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

3715 นาย วรา นิ่มงาม หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

3716 อ.ดร. วรากร เฮงปญญา ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

3717 นาง วราจิตต ศขุเกษม ศูนยพัฒนาแรงงานและการจัดการ เศรษฐศาสตร

3718 นาย วราธร ชัยยะ ฝายวิชาการ แพทยศาสตร
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3719 นางสาว วรานันท อัศวลาภสกุล กลุมภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

3720 นางสาว วราพร ศรีทองแกว หนวยบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

3721 รศ.ดร. วราพรรณ ดานอุตรา คณะวิทยาศาสตร

3722 รศ.ดร. วราภรณ บวรศิริ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครศุาสตร

3723 นาง วราภรณ จิวชัยศักดิ์ สถาบันไทยศึกษา

3724 รศ. วราภรณ เชาววิศิษฐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3725 นางสาว วราภรณ น่ิมนวล ภาควิชาประวัตศิาสตร อักษรศาสตร

3726 นางสาว วราภรณ สกุลนิยมพร ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สบม

3727 นางสาว วราภรณ ชาสุรนิทร โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

3728 นางสาว วราภรณ มีศาสตร ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

3729 นางสาว วราภรณ โชตสิวัสดิ์ หนวยชีวเคมี สัตวแพทย

3730 นางสาว วราภรณ ลิ่วลักษณ ฝายสินเชื่อและการลงทุน

3731 นางสาว วราภรณ ภาคีรักษ อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3732 นาง วราภรณ เกิดปน แผนกตรวจสอบภายใน

3733 นางสาว วรารัตน พิมพสุวรรณ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

3734 นางสาว วรารัตน บัวฤทธ์ิ สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3735 นาง วราลักษณ ชมโคกกรวด สํานักงานเลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

3736 นางสาว วราลักษณ ลิ่วลักษณ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

3737 นาง วราวรรณ อินทรจันทร ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

3738 นาย วริทธ์ิ อึ๊งภากรณ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

3739 นาย วรินทร ยอดสุขา สํานักงานจัดการทรัพยสิน

3740 ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

3741 นาย วรินทร ตนพันธ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3742 นางสาว วรินทร เย้ือนหนูวงศ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

3743 นางสาว วรินทร นาเจริญ หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

3744 รศ. วรินทรา แพงสภา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3745 นาย วรินยุพา นาวา หนวยความผิดปกติบนใบหนาฯ ทันตแพทย

3746 นางสาว วรินรตัน คําจันทร ฝายบรกิาร ศูนยสุขภาพ
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3747 อ.ดร. วริพัสย เจียมปญญารัช สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

3748 นาง วริศรา รมุดอน ศูนยคอมพิวเตอรฯ วิศวกรรม

3749 อ.ภญ.ดร. วริษา พงศเรขนานนท ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

3750 อ. วริษา วรรณวิจิตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3751 สพ.ญ. วริสรา ตษิยางกูร โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

3752 นางสาว วรียรัตน เจ่ิงประภากร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

3753 ศ.กิตติคุณ วรุณ คุณวาสี คณะวิศวกรรมศาสตร

3754 นาย วรุณ วารัญญานนท ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ

3755 สพ.ญ. วรุณทิพย บุณยพุทธิกุล งานสนับสนนุวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

3756 ผศ. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะครศุาสตร

3757 นาง วลัยพร พรรณโณ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร

3758 นางสาว วลัยพร ยอดศรี โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

3759 นางสาว วลัยพร เรืองชัยปราการ โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

3760 รศ. วลัยพรรณ เหลืองดลิก คณะวิทยาศาสตร

3761 นางสาว วลัยรัตน อุตตมะปรากรม ฝายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน

3762 นางสาว วลัยลักษณ จอกแกว ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

3763 ร.ต.ท.หญิง วลัยศริิ มวงศิริ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

3764 นาง วลี หินผา ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3765 นางสาว วลีทิพย เชื้อขาว สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร

3766 อ.ทญ.ดร. วลีรัตน พึ่งพาพงศ ภาควิชาทันตกรรมสาํหรับเด็ก ทันตแพทย

3767 นางสาว วลีรตัน มีกุล สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

3768 นาง วไล ณ ปอมเพชร คณะอักษรศาสตร

3769 นางสาว วไลกร จิตติวรรณ ภาควิชารังสวีิทยา ทันตแพทย

3770 ผศ. วไลพรรณ ปงพิพัฒนตระกูล กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สถาบันภาษา

3771 รศ. วไลรัตน บุญสวัสดิ์ คณะครศุาสตร

3772 นาย วศธร กลากสิกิจ ศนูยเคร่ืองมือเพื่องานวิจัยฯเภสัชศาสตร

3773 นางสาว วศธร ชุติภิญโญ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

3774 อ. วศิณาน สุวรรณสิทธิ์ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา
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3775 นาย วศิทธิ์ วัชรพรรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3776 นาย วศิน ทรัพยเจริญศรี ฝายบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

3777 นาย วศิน รปูกลม แผนกวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

3778 นางสาว วศินี ศงัขะฤกษ ฝายบรหิาร แพทยศาสตร

3779 นางสาว วสวัตติ์ ถ้ําเย็น สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

3780 นาย วสัน นนทศิริ ศูนยสารสนเทศทางการแพทยฯ แพทยศาสตร

3781 ผศ.นพ. วสันต อุทัยเฉลิม ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

3782 นาย วสันต ทรงสอาด หนวยบริการตําราเอกสารวิชาการ ครุศาสตร

3783 นาย วสันต สุขรัศมี สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

3784 นาย วสันต ปญญาแสง ศูนยวิทยาการวิจัยแพทยศาสตร แพทยศาสตร

3785 นาย วสิษฐพล พลัมจีน สํานักงานเลขานุการ พยาบาล

3786 นาย วสุธา ประดับพันธ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3787 นาย วสุวัฒน ศริิกุล ฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

3788 นาย วสุวัฒน ศาสตรสองแสง สํานักงานจัดการทรัพยสิน

3789 นาง วะรีทิพย เจริญไวสมบัติ หนวยการเงนิและบัญชี วิศวกรรม

3790 นาย วัชรกุล จันทราเวช ฝายสารนิเทศ สํานักทะเบียน

3791 นาย วัชรเกียรติ์ ออสุวรรณ งานพัฒนาและบริการเคร่ืองมือฯ วิทยาศาสตร

3792 นาย วัชรชัย จักรพัด ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

3793 นาย วัชรศักดิ์ ยังนอย งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3794 นาย วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

3795 นาย วัชระ อินสา ฝายวิชาการ ครุศาสตร

3796 นาย วัชระ ตุมเต็มรมัย ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3797 ศ. วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

3798 รศ.ทญ. วัชราภรณ ทัศจันทร ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

3799 ดร. วัชราภรณ สุนสิน ฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ศสอ.

3800 นาย วัชรนิ ทิพสุภา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3801 นาย วัชรนิทร มรรคดวงแกว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

3802 นาง วัชรินทร สุดเสนห คณะวิทยาศาสตร
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3803 นางสาว วัชรินทร วีณุตตรานนท งานคลังและพัสด ุเศรษฐศาสตร

3804 นาย วัชรนิทร วิชิรมาลา ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3805 นาย วัชรนิทร แกวมณีวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

3806 นาง วัชรี ธรรมาภิมณฑ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย

3807 นาง วัชรี วงศหาญเชาว สํานักงานวิทยทรัพยากร

3808 นาง วัชรี ทรัพยมี คณะจิตวิทยา

3809 นาง วัชรี แกลวกลา หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

3810 นางสาว วัชรี แกวปนพงศ ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

3811 นาง วัชรี พรหมประดิษฐ หลักสูตร ศป.ม.กฎหมายเศรษฐกิจ นิติศาสตร

3812 นางสาว วัชรีย ดีปานา ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

3813 นางสาว วัฒชรา ชวยเกื้อ ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

3814 ผศ.ดร. วัฒนชัย สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

3815 นาย วัฒนไชย จารุทะวัย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

3816 นาย วัฒนสิทธ์ิ ศิริวงศ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3817 ศ. วัฒนะ จูฑะวิภาต คณะครศุาสตร

3818 ศ.ทพ. วัฒนะ มธุราสัย ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

3819 รศ. วัฒนา ศิวะเกื้อ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

3820 นางสาว วัฒนา วัฒนวิจารณ ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย

3821 นางสาว วัฒนา ศรีออน หนวยทะเบียนและประเมินผล สถาปตย

3822 นาย วัฒนา คนธิคามี ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย

3823 นางสาว วัฒนา อุนใจ งานวางแผนและพัฒนา บัญชี

3824 นาง วัฒนา สามารถ หนวยสารบรรณ รัฐศาสตร

3825 นาง วัฒนา แนบสนิท ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

3826 นาย วัฒนา สมบุญ หนวยเวชระเบียน ทันตแพทย

3827 ผศ.ดร. วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

3828 รศ.ดร. วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะเศรษฐศาสตร

3829 นางสาว วัฒนิตา นําแสงวานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3830 นางสาว วัณณวัฑ ประชุมรัตน ฝายวิชาการ ทันตแพทยศาสตร
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3831 ผศ.ดร. วันเฉลิม โปรา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3832 นาย วันชนะ บัวออน ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

3833 นาย วันชัย ริจิรวนิช คณะวิศวกรรมศาสตร

3834 นาย วันชัย โพธ์ิพิจิตร ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

3835 นาย วันชัย มงคลประดิษฐ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

3836 นาย วันชัย มีชาติ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

3837 นาย วันชัย ดเีอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

3838 รศ.ดร. วันชัย อัศวลาภสกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

3839 ผศ. วันชัย ตรียะประเสริฐ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

3840 อ.ภก.ดร. วันชัย จงเจริญ ภ.วิทยาการเภสัชกรรม-เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร

3841 นาย วันชัย ไมตรีรัตนะกุล สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3842 นาง วันดี ขําสุวรรณ หนวยทันตกรรมรากเทียม ทันตแพทย

3843 นางสาว วันดี จงคงคา ฝายการงบประมาณ สบย

3844 นางสาว วันดี รักชาติ พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

3845 นาง วันทนา อัศวเลิศแสงดี หนวยพยาธิวิทยา สัตวแพทย

3846 นางสาว วันทนา สายยุเขตต หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

3847 นาง วันทนา เพชรรตัน สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

3848 นาง วันทนา จันทบุรี งานคลงัและพัสด ุศ.เครื่องมอื

3849 นาง วันทนา เขียวกล่ํา หนวยสงเสรมิพัฒนาทางวิชาการ นิติศาสตร

3850 ผศ.ทญ. วันทนี มุทิรางกูร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

3851 นางสาว วันทนี ใจจํานงค ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

3852 นาง วันนา สาโพนงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

3853 นางสาว วันพิมา ควนสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย

3854 นาย วันเพชร โชคเหมาะ สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

3855 รศ. วันเพ็ญ ทับทิมทอง สถาบันภาษา

3856 นาง วันเพ็ญ ปราชญปติ คณะทันตแพทยศาสตร

3857 รศ. วันเพ็ญ กฤตผล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

3858 นาง วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย
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3859 นางสาว วันเพ็ญ สืบประดิษฐ หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

3860 นาง วันเพ็ญ ขาวสอาด บัณฑติวิทยาลัย

3861 นางสาว วันเพ็ญ ศิลา ฝายการเงนิ สบง

3862 นาง วันเพ็ญ แกวจารนยั หนวยการเงนิ แพทยศาสตร

3863 นางสาว วันเพ็ญ สรอยสนธิ ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

3864 นางสาว วันเพ็ญ สระทองพิมพ งานหองสมดุ แพทยศาสตร

3865 นาง วันเพ็ญ ปะอาว หนวยปรสิตวิทยา สัตวแพทย

3866 นางสาว วันเพ็ญ พวงมาลี หนวยบัญชี สหเวชศาสตร

3867 นางสาว วันเพ็ญ โสภาคะยัง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

3868 นางสาว วันเพ็ญ ปะวะเค ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3869 นางสาว วันวิสา สุดสมัย ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาฯ

3870 นาง วัลยวดี ปานนอก ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

3871 รศ.ดร. วัลยา วิวัฒนศร ภาควิชาภาษาตะวันตก อักษรศาสตร

3872 นาง วัลยา สนิธทียากร คณะอักษรศาสตร

3873 ผศ. วัลยา พัฒนพีระเดช ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

3874 นาย วัลลภ อนอมร สํานักบรหิารวิชาการ สนม

3875 นาย วัลลภ สีหเดชวีระ งานบริการการศกึษา จิตวิทยา

3876 นางสาว วัลลภา ทาทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

3877 นาง วัลลภา อทินวงศ คณะเภสัชศาสตร

3878 นาง วัลลภิา เต็มนาที ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

3879 นาง วัลลี ภูมิพงศไทย ภาควิชาภูมิศาสตร อักษรศาสตร

3880 นาง วัลลยี วิมุกตายน คณะวิทยาศาสตร

3881 นางสาว วัลลยี อักษรโกวิท ศนูยบริหารกลาง สนม.

3882 อ.ดร. วัลลีย ทัฬหกุล กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรบัสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา

3883 นางสาว วัสยนรรณ วิริยะกิรติการ หนวยการประชุม ประชาสัมพันธ แพทยศาสตร

3884 นาย วัสวี อัคนิวาส ฝายบริหาร นิติศาสตร

3885 นาง วาณี อิศระ คณะครุศาสตร

3886 นางสาว วาณี ทองออน ฝายบรหิาร สํานักงานการทะเบียน
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3887 รศ. วาทิต เบญจพลกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3888 นางสาว วาทินี โอภาสเกียรติกุล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ครศุาสตร

3889 นาง วาทิรา สัตยาภินันท ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

3890 นาง วาริณี บุณยะมัต สํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียน

3891 นางสาว วาริณี ศรีมหาโชตะ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

3892 รศ.ดร. วาริน แสงกิติโกมล ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร

3893 นาง วาริน วงศหนู ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

3894 นางสาว วารินา ศุภโกศล ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

3895 นางสาว วาริยาภรณ มิ่งศริิธรรม หนวยบัญชี แพทยศาสตร

3896 นาง วารี นยิมธรรม ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

3897 นาง วารุณี วิเชตชาติ สํานกังานเลขานุการ ครศุาสตร

3898 นาง วารุณี พวงสุวรรณ ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

3899 นาง วารุณี ศรีหวาด สํานกังานเลขานุการ นิติศาสตร

3900 นางสาว วารุณี พานิชนอก ทันตกรรมเพื่อความสวยงามฯ ทันตแพทย

3901 นาง วารุณี ศกุนตะประเสริฐ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

3902 นางสาว วารุณี โตกุล สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

3903 นางสาว วารุณี ตั้งประสิทธิ์ ฝายเงินกู

3904 รศ. วาสนา พัฒนพีระเดช ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

3905 นาง วาสนา ทองสุทธิ ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

3906 รศ. วาสนา โกวิทยา คณะครศุาสตร

3907 นางสาว วาสนา อภิญญาวงศ สํานักงานวิทยทรัพยากร

3908 นาง วาสนา โตเลี้ยง ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

3909 นาง วาสนา แกวผอง หนวยกิจการนิสิต ทันตแพทย

3910 นางสาว วาสนา ณ ภูเขียว งานนโยบายและแผน แพทยศาสตร

3911 นาง วาสนา ทิมรัตน แผนกพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3912 นางสาว วาสนา เฟองฟู หนวยโสตทัศนศกึษา วิศวกรรม

3913 นาง วาสนา สีแกว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3914 นางสาว วาสิฏฐี แมนย่ิน ศูนยบรกิารวิชาการ วิศวกรรม
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3915 นาง วาสิตา ขัติยะ หนวยทะเบียนและประมวลผล อักษรศาสตร

3916 ผศ.ดร. วิกรม จารุพงศา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3917 นาย วิกิต ขาวเงนิ หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

3918 นาย วิจิตร เส็งหะพันธุ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

3919 รศ.น.สพ.ดร. วิจิตร บรรลุนารา หนวยพยาธิวิทยา สัตวแพทย

3920 นาย วิจิตร สุวรรณวิจิตร งานคลังและพัสด ุสถาบันวิจัยพลังงาน

3921 นาง วิจิตรวรรณ ประกอบสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3922 รศ. วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล ภาควิชารังสวีิทยา ทันตแพทย

3923 นางสาว วิจิตรา ศรีละออ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3924 นางสาว วิจิตรา ศรีขวัญเจา งานคลัง แพทยศาสตร

3925 นาย วิชกี้ บุตรละคร ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3926 ผศ. วิชชากร จารุศิริ สถาบันวิจัยพลังงาน

3927 อ.ภก.ดร. วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

3928 อ.ดร. วิชชุตา วุธาทิตย ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรม

3929 นาง วิชญาพร เหนียวแนน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

3930 รศ.ดร. วิชัย สุทธิมูล ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

3931 รศ. วิชัย ไลละวิทยมงคล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

3932 นาย วิชัย ตั้งโต งานบริหารและธุรการ วิทยาศาสตร

3933 นาย วิชัย อินจันทร ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

3934 นาย วิชัย กาละชัย หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

3935 รศ.น.สพ.ดร. วิชัย ทันตศุภารักษ ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

3936 ผศ.ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

3937 รศ.นพ. วิชัย เตมิรุงเรืองเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

3938 ผศ.ดร. วิชัย เสวกงาม ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

3939 นาย วิชัย ประคํา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3940 นาย วิชา วนดุรงควรรณ คณะวิทยาศาสตร

3941 นาย วิชา เพียรทรัพย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3942 นาย วิชา สมจิตต ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร
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3943 นาย วิชาญ กิตติสุขสันต สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

3944 นาย วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

3945 รศ.นพ. วิชาญ ย่ิงศกัดิ์มงคล ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

3946 นาย วิชาญ ทาวชัยมูล ศนูยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

3947 รศ.ดร. วิชิต คนงึสุขเกษม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

3948 นาย วิชิต คชหิรัญ หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

3949 นาย วิชิต ไชยแล ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

3950 รศ.ดร. วิชุดา รัตนเพียร คณะครุศาสตร

3951 นางสาว วิชุดา พันวา งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

3952 รศ. วิเชียร เตง็อํานวย คณะวิศวกรรมศาสตร

3953 ผศ. วิเชียร ธานินทรธราธาร คณะเภสัชศาสตร

3954 ศ.ดร. วิเชียร ริมพณิชยกิจ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

3955 นาง วิเชียร ไชยเกษร หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

3956 นาย วิเชียร สุภาดี สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

3957 อ. วิเชียร หรรษานิมติกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

3958 นาย วิเชียร ปลื้มคิด งานบริการการศกึษา สถาบันภาษา

3959 ผศ. วิเชียร จงบุญประเสรฐิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

3960 นาย วิเชียร ภูมิจันทร ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3961 นาย วิเชียร แกวกาญจน แผนกพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

3962 ผศ.ดร. วิฏราธร จิรประวัติ ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

3963 อ.ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

3964 นาย วิฑูรย มะบุตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

3965 นางสาว วิดาร ปญญาวุธ งานบริหารการศกึษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3966 รศ.ดร. วิทยา ยงเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

3967 นาย วิทยา จันทสูตร ภาควิชาเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร

3968 รศ. วิทยา ศรีดามา ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

3969 นาย วิทยา ยงกิจเจริญลาภ ศูนยคอมพิวเตอรฯ วิศวกรรม

3970 รศ.ภก.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและบริหาร เภสัชศาสตร
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3971 นาย วิทยา เปรมปราโมทย สถาบันภาษา

3972 นาย วิทยา มะโนรมย ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

3973 นาย วิทยา ภูมิภักดิ์ งานบริการวิชาการและวิจัย แพทยศาสตร

3974 นาย วิทยา เกณฑงเูหลือม สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3975 ผศ.ดร. วิทยากร อัศดรวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

3976 นาย วิทวัส คงคากุล คณะรัฐศาสตร

3977 ศ. วิทิต มันตาภรณ ภาควิชากฎหมายระหวางประเทศ นิติศาสตร

3978 อ.ภญ. วิธัณยา มธุราสัย หลักสูตรบัณฑิตเภสัชวิทยา ทันตแพทย

3979 ผศ.ดร. วิน วินิจวัจนะ คณะเภสัชศาสตร

3980 รศ. วินนา เหรียญสุวรรณ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

3981 นาย วินัย พันธุพิพัฒน ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

3982 นาย วินัย จํานงคศิลป ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3983 นาย วินัย อุนธุโร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

3984 นาย วินัย เสือพอน ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

3985 นาย วินัย จุยสม หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

3986 นาย วินัย จันทรหอม หนวยปรสติวิทยา สัตวแพทย

3987 นาย วินัย เยาวทุม คณะทันตแพทยศาสตร

3988 นาย วินัย ตธิรรมโม หนวยพัสด ุเศรษฐศาสตร

3989 นาย วินัย หมื่นโสฬส สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

3990 นางสาว วินิดา บัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

3991 รศ. วิบูลเพ็ญ ชัยปาณี คณะครุศาสตร

3992 นาย วิบูลย เกิดลาภี ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

3993 ศ.ดร. วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

3994 รศ.ดร. วิบูลย ศรีเจริญชัยกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

3995 นาย วิบูลย คงดี ฝายบรหิารคุณภาพองคกร สบย

3996 รศ.ดร. วิบูลยลักษณ พึ่งรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

3997 นางสาว วิปศยา แดงเพชร ฝายวิชาการ รัฐศาสตร

3998 รศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ ฝายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร
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3999 นางสาว วิพาพร สอนสระคู หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ อักษรศาสตร

4000 นางสาว วิภวา พินิจศกัดิ์ศิริ หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร

4001 รศ. วิภา อุตมฉันท ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร

4002 นาง วิภา อุระดิส คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

4003 นาง วิภา หอมศริิ สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

4004 นาง วิภา ดานธํารงกูล สวนจัดการงานวิจัยบริการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4005 นาง วิภา นาโค ศูนยบรหิารกลาง สนม.

4006 นาง วิภา ครวญคนอง สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

4007 นาย วิภาค อนุตรศกัดา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

4008 นางสาว วิภาดา เพ็ชรรักษ สาขาวิชาภาษาสเปน อักษรศาสตร

4009 นางสาว วิภาดา ณรงคโยธิกุล ฝายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

4010 นางสาว วิภาดา อินทรโชติ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

4011 นางสาว วิภาดา มากจาด ภาควิชานฤมิตศลิป ศิลปกรรม

4012 นางสาว วิภาดา มากมี งานคลังและพัสดุ ศิลปกรรม

4013 นาง วิภาดา ชัยสุรินทร งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

4014 นางสาว วิภาดา ปยะวัตทินภัทร ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4015 นาง วิภาพร อินทรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร

4016 ผศ.ภญ.ดร. วิภาพร พนาพิศาล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

4017 นางสาว วิภาพรรณ ปนแกว สํานักคณบดี วิศวกรรม

4018 นาง วิภาภรณ รักธรรมหรรษา ฝายบริหารงานบุคคล สบม

4019 นาง วิภาภรณ เจริญศิลป ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรม

4020 นางสาว วิภาภัทร จารุรัตน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4021 นางสาว วิภารัตน คาํพวง หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

4022 ผศ. วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

4023 นางสาว วิภาวรรณ ตุวยานนท คณะรัฐศาสตร

4024 ดร. วิภาวรรณ วงษสุวรรณ คงเผา ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

4025 ผศ. วิภาวี มณีเนตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4026 พญ. วิภาวี กิตติโกวิท ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร



Page 146 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

4027 นางสาว วิภาศิริ ครุฑทอง หนวยกิจการนิสิต วิทยาศาสตร

4028 อ.ดร. วิภาส โพธิแพทย ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

4029 อ.ดร. วิภู รโุจปการ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

4030 นางสาว วิมพวิภา เผางามพันธุ ฝายการพัสดุ สบง

4031 นาง วิมล รุงศรีบรรณ คณะวิทยาศาสตร

4032 นาง วิมล สุบรรณพงษ หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

4033 อ. วิมล ศรีดาชาติ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4034 นางสาว วิมล ทองมะลัง งานบริหารและธุรการ วิศวกรรม

4035 นางสาว วิมลทรา มาหา กลุมระบบงาน FM/CO สํานักงานระบบ

4036 นาง วิมลพร กระวารี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

4037 นางสาว วิมลพรรณ คําประชา อาคารแวนแกว ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

4038 นาง วิมลมาลย พูนศิริ สถาบันภาษา

4039 รศ.ภญ.ดร. วิมลมาศ ลิปพันธ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

4040 รศ. วิมลศิริ ชํานาญเวช คณะนิติศาสตร

4041 นาย วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4042 นาง วิยดา เทพหัตถี ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

4043 นางสาว วิยดา ขาวมัย สภาคณาจารย

4044 นางสาว วิยดา แซลิ้ว งานคลงัและพัสด ุนิเทศศาสตร

4045 รศ. วิยะดา ไรวา ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

4046 นาย วิรพงษ ครพนม ภาควิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร

4047 นางสาว วิรัตน ศรีนวล ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

4048 นาย วิรัตน มหามิตรมงคล หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

4049 นาย วิรัตน ประดิษฐ ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4050 ศ.นพ. วิรัติ พาณิชยพงษ ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

4051 นางสาว วิรัลพัชร จรัสเพชร สถาบันภาษาไทยสิรินธร

4052 นาง วิราภรณ เรอืงกระโทก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4053 นางสาว วิรินทกรณ ตั้งไวรัมย ฝายการเงนิ สบง

4054 นาง วิรี สนิทวงศ ณ อยุธยา ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย
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4055 นางสาว วิรีย สุขอํานิษฐ สํานักงานเลขานุการ สถาปตย

4056 นาย วิรุฬห เภาวิเศษ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

4057 นาย วิรุฬห มังคละวิรัช คณะวิศวกรรมศาสตร

4058 นาย วิรุฬห เล็กลาด สายงานซอมบํารุง สกภ.

4059 นาย วิโรจน ดาวฤกษ ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

4060 นาย วิโรจน พานิชกิจ สถาบันภาษา

4061 นาย วิโรจน ศรีอุฬารพงศ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

4062 นาย วิโรจน กรกําจายฤทธ์ิ ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

4063 นาย วิโรจน ลาภทรัพยทวี สํานักงานวิทยทรัพยากร

4064 รศ.ดร. วิโรจน อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร อักษรศาสตร

4065 นาย วิโรจน เฉลิมเวโรจน ศนูยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม.

4066 นาย วิโรจน ตรยีคปุต หนวยวิจัยเฉพาะทาง สัตวแพทย

4067 นาย วิโรจน เจียมจรัสรังษี ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

4068 นาย วิโรจน หุนเจริญ ศูนยกฎหมายและนิตกิาร สนม.

4069 นาย วิโรจน รกัเกียรติสกุล ศนูยวิสาหกิจ วิทยาศาสตร

4070 นาย วิโรจน พรอมวงศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

4071 นาย วิโรจน ปรุงใจ ฝายงานกอนพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4072 นาย วิโรจน อาจย่ิงยง ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4073 นาง วิละมัย อุนวิเศษ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

4074 นาย วิลาต จันทรฉาย หนวยหองปฏิบัติการกลางฯ เภสัชศาสตร

4075 นาง วิลาพร มลิทอง ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4076 นาง วิลาวัณย พวงศรีเจริญ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

4077 นางสาว วิลาวัลย ปญญาไส คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

4078 นางสาว วิลาวัลย ศริิพุทธะ ฝายบัญชีและการเงิน

4079 นางสาว วิลาสินี สขุสวาง ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม สถาปตย

4080 นางสาว วิลาสินีย แฝงยงค สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน อักษรศาสตร

4081 รศ.ดร. วิไล วงศสืบชาติ ฝายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

4082 นางสาว วิไล ชื่นจิตรผอง คณะเภสัชศาสตร
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4083 ศ.พญ.ดร. วิไล ชินธเนศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

4084 รศ.ดร. วิไล อโนมะศริิ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

4085 นาง วิไล ตั้งพลสกุล หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

4086 นาง วิไล บุญพามี สถาบันภาษา

4087 นาง วิไล บุญสุริยกิจจา ฝายวิจัย แพทยศาสตร

4088 นางสาว วิไล พิบูลรณรัชต คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

4089 นางสาว วิไลพร หงษวิลัย ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4090 นาง วิไลพรรณ ทองธิราช ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

4091 นางสาว วิไลพรรณ สุคนธทรพัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4092 นาง วิไลรักษ สันติกุล ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

4093 นาง วิไลรัตน ปยพงศพัชร ฝายตารางสอนตารางสอบ สํานักทะเบียน

4094 นาง วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน สถาบันวิจัยสังคม

4095 รศ.ทญ. วิไลวรรณ อเนกสุข ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

4096 นาง วิไลวรรณ สาตรวาหา คณะทันตแพทยศาสตร

4097 นาง วิไลวรรณ ทาเหล็ก หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

4098 นาย วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

4099 นาย วิวัฒน บุณยมาลิก สาํนักงานการทะเบียน

4100 นาย วิวัฒน ภาพฉิมพลี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

4101 นาย วิวัฒน วชิรวงศกวิน ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

4102 นาย วิวัฒน แกวศรจีันทร ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

4103 นาง วิเวียน รมณยีอุทยาน ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

4104 นาย วิศณุ ทรพัยสมพล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

4105 นาย วิศรุตม อินทิแสง งานพัสด ุทันตแพทย

4106 นาย วิศรุท หลงคํารัตน โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

4107 นาย วิศาล เสรรัีกษ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

4108 นาย วิษณุ ญาณเนตร วิทยาลัยประชากรศาสตร

4109 รศ. วิสนศกัดิ์ อวมเพ็ง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4110 รศ.นพ.ดร. วิสันต เสรีภาพงศ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร
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4111 นางสาว วิสาข เหมาะงาม โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

4112 นางสาว วิสาขะ ลิ่มวงศ คณะทันตแพทยศาสตร

4113 นาย วิสิทธิศักดิ์ พุมเฉลา ฝายปฏิบัตกิารอาคารสถานที่ สบภ

4114 นาย วิสูตร วิเศษจินดา คณะรฐัศาสตร

4115 นาย วิสูตร ศรีวิมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

4116 นางสาว วีชยา พงษมณี ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

4117 นาง วีณา ไวยกุฬา ศูนยสื่อสารองคกร สนม

4118 นางสาว วีณา นุชวงษ โรงพยาบาลปศุสัตว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

4119 นางสาว วีณา ธนธรรมทิศ ศนูยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

4120 นางสาว วีนัส อุดมประเสรฐิกุล สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4121 นาง วีนา พูลสวัสดิ์ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

4122 นาย วีรชัย คงวัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

4123 นาย วีรชัย แกวผลกึ หองปฏิบัติการพิเศษรวม อปร. แพทยศาสตร

4124 นาย วีรชาติ ไชยคํา ศนูยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

4125 นาง วีรนุช กิจสุขจิต ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

4126 นาย วีรพงษ ศาสตรสาธิต คณะแพทยศาสตร

4127 นาย วีรพล เทพบรรหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4128 นาย วีรพัฒน ยอดกมลศาสตร งานบรกิารวิชาการและวิจัย วิทยการกีฬา

4129 นาย วีรพันธุ โขวิฑูรกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

4130 อ.นพ. วีรภัทร โฆษิตานุฤทธ์ิ ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

4131 นาย วีรภาพ ตาดทอง สวนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

4132 นาง วีรมลล ละมูนกิจ ฝายบริหาร รัฐศาสตร

4133 นาง วีรยา มณเฑียร สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4134 นาย วีรยุทธ อนุสนธิ ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4135 นาย วีรยุทธ กุศลาศัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

4136 นาง วีรวรรณ ปทมาภิรัต คณะวิศวกรรมศาสตร

4137 นาง วีรวรรณ โลกาอภิชัย สถาบันวิจัยสังคม

4138 นาง วีรวรรณ มุกดาประกร สํานักบรหิารระบบกายภาพ สนม
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4139 นาย วีรศักดิ์ เหลืองจามีกร ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย

4140 นาย วีระ อุปพงศ ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

4141 รศ.ดร. วีระ บูรณากาญจน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4142 นาย วีระ สาระมนต คณะครุศาสตร

4143 นาย วีระ สมบูรณ ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร

4144 นาย วีระ ชูกระชั้น หนวยบํารุงรักษาอาคารและบรกิารเคร่ืองมือ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

4145 นาย วีระเกียรติ บุญกนกวงศ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

4146 นาย วีระชัย ครีีกาญจนะรงค ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร

4147 นาย วีระเดช สุขเอียด ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

4148 นาย วีระพงษ บัวสกุล โรงพยาบาลปศสุตัว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

4149 นาย วีระพันธ ละมูลภักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

4150 นาย วีระพันธ รังสีวิจิตรประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

4151 นาย วีระยุทธ ศรีวังคาํ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

4152 อ.ดร. วีระยุทธ ศรธีุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

4153 นาย วีระยุทธ จันทรคลอย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4154 นาย วีระยุทธ ประทุมมา คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

4155 นาย วีระวุฒิ มหามนตรี คณะวิทยาศาสตร

4156 นาย วีระวุฒิ นาคทับ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศิลปกรรม

4157 ผศ. วีระศักดิ์ วองปรชีา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4158 นาย วีระศกัดิ์ มโนภักดี ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4159 รศ.นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

4160 นาย วีระศกัดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

4161 อ. วีวรรณ โทนชยั ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร

4162 นาย วุฒิกร ไกรกรงจักร สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา

4163 นาย วุฒิไกร ทิพยเมธ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

4164 นาย วุฒิไกร วสุวัต ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

4165 นาย วุฒิชัย เรอืงดาํรงค ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

4166 นาย วุฒิชัย ชื่นจิตต ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม
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4167 นาย วุฒิชัย กรรณสูต คณะสัตวแพทยศาสตร

4168 นาย วุฒิชัย แปลงใจ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

4169 นางสาว วุฒณีิ กมลภัทรากูร สถาบันความมั่นคงฯ รัฐศาสตร

4170 นาย วุฒิพงษ ชัยลา ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4171 อ. วุฒิพงษ เลาเรียนดี กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรฯ สถาบันภาษา

4172 นาย เวนิช ภูมี งานพัฒนาและบรกิารเคร่ืองมือฯ วิทยาศาสตร

4173 นางสาว เวียงรัฐ เนตโิพธ์ิ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

4174 นาย เวียงศักดิ์ สุวรรณ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

4175 นาย แวว พวงเจริญ ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

4176 นาง แววดาว เสาวลักษณ หอประวัติ สบศ.

4177 นาง แววเนตร แมนศรีพัฒนกุล สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

4178 นาย ไวพจน วงศคําจันทร ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4179 นางสาว ศกุณา พุทธพงค โครงการจัดตั้งศนูยวิจัยไพรเมทแหงชาติ สํานักบริหารวิจัย

4180 นางสาว ศจิภานันต เต็มผักแวน สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม

4181 รศ. ศจี จันทวิมล คณะอักษรศาสตร

4182 ผศ.ดร. ศจี เพียรสกุล ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

4183 นางสาว ศญานันทน นลิศิริ คลินิกบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

4184 นางสาว ศธิดาพร อุทิศ ฝายการงบประมาณ สบย

4185 นาง ศยามล นามสุบิน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4186 นาย ศรชัย จันทรตน โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

4187 นางสาว ศรนนทวรรณ พิลึก งานคลงัและพัสด ุสัตวแพทย

4188 อ.ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครศุาสตร

4189 นางสาว ศรัญญา วิไลลักษณ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4190 นาง ศรัณยพร ยินดีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4191 นาง ศรัณยพร สามิภักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

4192 นางสาว ศรันยฉัตร วิลาลัย ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

4193 นาย ศรายุธ โซะมัน ศนูยทันตสารสนเทศ ทันตแพทย

4194 นางสาว ศราลัย สารักษ ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ
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4195 นาย ศราวุธ ปนใจ ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

4196 อ.ดร. ศรญิญา อรุณขจรศักดิ์ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร

4197 นาง ศรินรัตน วีรพุฒิพงศ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4198 นาง ศริยา อัศวกาญจน หนวยชีวเคมี สัตวแพทย

4199 นางสาว ศรีจันทร ตันตนีิรนาท สถาบันภาษา

4200 รศ.ดร. ศรเีพ็ญ ศุภพิทยากุล ศูนยการศึกษาทั่วไป

4201 นาย ศรีไพร เจริญธัญกรณ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศิลปกรรม

4202 นาง ศรีไพร วงษศิลา หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

4203 นาง ศรีรัตน ขําเปรื่องเดช ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

4204 รศ.ดร. ศรเีลิศ โชติพันธรัตน ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

4205 นาย ศรีศักดิ์ พรชัยสุวัฒน คณะนิตศิาสตร

4206 นาง ศรีสงา มัลลิกะมาส คณะแพทยศาสตร

4207 นาง ศรีสวัสดิ์ ยอมประยูร ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

4208 นาง ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ คณะอักษรศาสตร

4209 นางสาว ศรีสุดา ฤทธิ์วัฒนพงศ งานนโยบายและแผน ทันตแพทย

4210 นางสาว ศรีสุดา สิตปรชีา คณะแพทยศาสตร

4211 นาง ศรีสนุทร งามสะอาด งานธุรการ นิสิตสัมพันธ

4212 นาง ศรีสรัุตน พันธุลี ฝายการงบประมาณ สบย

4213 นาง ศศรส วัฒนะพงศกร ฝายวิจัย บัญชี

4214 นาง ศศวรรณ เหมชวรัตน คณะครศุาสตร

4215 นางสาว ศศวรรณ สวัสดิ์เวช ภาควิชาเคหการ สถาปตย

4216 นางสาว ศศิกานต สินโทตอม หนวยชันสูตรโรคสัตวกลาง สัตวแพทย

4217 นาง ศศิธร สุพจน สํานักบริหารกิจการนิสิต

4218 นาง ศศิธร รัชนี คณะอักษรศาสตร

4219 นาง ศศิธร ศรีเพ็ชร หนวยทะเบียนประเมนิผลการศกึษา แพทยศาสตร

4220 นางสาว ศศิธร แจมประทีป ฝายระเบียนการศึกษา สํานักทะเบียน

4221 นางสาว ศศิธร เหลืองจินดา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4222 นาง ศศิธร นวลขลิบ หนวยการเงนิและบัญชี เภสัชศาสตร
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4223 อ.ดร. ศศธิร พวงปาน ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

4224 นางสาว ศศิธร แนวเนียม หนวยการเจาหนาที่ สถาบันภาษา

4225 นาง ศศิพรรณ ทัศนะเทพ สํานกังานเลขานุการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

4226 นางสาว ศศิพิมพ จิรศกัดิ์ หอประวัติ สบศ.

4227 อ. ศศภิา พันธุวดีธร ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

4228 ผศ.ดร. ศศรัิตน บรรยายกิจ ภาควิชาศิลปะ ดนตรฯี ครศุาสตร

4229 นางสาว ศศิวิมล มวงทิพย สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย

4230 นางสาว ศศิวิมล คณนาวุฒิ ฝายเงินฝาก

4231 นางสาว ศศิวิมล ยุวาพัฒน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4232 ผศ.ดร. ศศี พงศสรายุทธ สาขาวิชาดุรยิางคศิลป-ตะวันตก ศิลปกรรม

4233 นาย ศกัดา บุญยไวโรจน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4234 ศ.ดร. ศักดา ธนิตกุล ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

4235 นพ. ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล คณะแพทยศาสตร

4236 นาย ศกัดิ์ชัย กอเกิด ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

4237 นาย ศกัดิ์ชัย แกวไทรเทียม ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

4238 นาย ศกัดิ์ชัย จันทราวุธ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

4239 นาย ศกัดิ์ชาย จันทรหงษ ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

4240 นาย ศกัดิ์นรินทร บุญเรอืง ฝายบรหิาร ทส.

4241 นาย ศกัดิ์สิทธ์ิ เฉลิมพงศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

4242 นาย ศกัรินทร ไทยทองนุม ศนูยบรกิารวิชาการและฝกอบรม พาณิชยศาสตรฯ

4243 นาย ศณัธาน รุงเรอืง หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

4244 อ. ศันธยา กิตตโิกวิท ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

4245 อ. ศันสนีย เอกอัจฉริยา ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

4246 นาง ศันสนีย บุญนิธิประเสริฐ ภาควิชาเคหการ สถาปตย

4247 อ.ดร. ศันสนีย เณรเทียน ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

4248 นางสาว ศันสนีย หนันลี สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย

4249 ผศ.ดร. ศานติ ปยพัฒนากร ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

4250 นางสาว ศิกษณีย วิโสจสงคราม หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร
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4251 นาง ศิชล ภูผา งานบริการการศกึษา นิตศิาสตร

4252 นางสาว ศิญาภัสร พรศิระอนันต โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

4253 นางสาว ศิรกานต ฐิตวัฒน หนวยชีวเคมี สัตวแพทย

4254 นาย ศริชัย จินดารักษ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

4255 นางสาว ศิรประภา บุญสุข สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม

4256 นางสาว ศิรประภา ทองกอบเพชร ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

4257 นางสาว ศิรวดี ชูเชิด ฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

4258 นาย ศรัิณ ดมอุนดี สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

4259 รศ. ศิรางค ทับสายทอง คณะจิตวิทยา

4260 นาง ศิราณี โพธิ์นิ่มแดง หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

4261 นาย ศริาม สุวรรณวิภัช ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

4262 นาย ศริิ ใจซื่อ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

4263 นาย ศริิ นภายน งานบริหารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

4264 นางสาว ศิริกัญญา ปณฑติานนท ฝายการงบประมาณ สบย

4265 อ. ศิรกิัลยา บรมิสัน ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลนิิก สหเวชศาสตร

4266 นางสาว ศิริกัลยา อรรถศิริ ศูนยทันตสารสนเทศ ทันตแพทย

4267 อ.ทญ. ศิรกิาญจน อรัณยะนาค ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

4268 นางสาว ศิริจันทร ดิษฐครบุรี ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

4269 นาย ศริิชัย ศิริกายะ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร

4270 รศ. ศิรชิัย พงษวิชัย ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

4271 ศ.ดร. ศิรชิัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา ครุศาสตร

4272 นาย ศริิชัย ทิพวัง ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

4273 นาย ศริิชัย ไตรสาคร ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

4274 น.สพ. ศิรชิัย เตชรุงชัยกุล งานสนับสนุนวิชาการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

4275 อ.ดร. ศิรเิชษฐ สังขะมาน ฝายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม

4276 นาย ศริิโชค ศริิจร งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

4277 รศ.ดร. ศิรเิดช สุชีวะ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ครศุาสตร

4278 นางสาว ศิริธร ทองเจิม ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร
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4279 ผศ.ดร. ศิรธิันว เจียมศิรเิลิศ ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

4280 นาง ศิรินันฑ วัฒนะชัยเดช หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

4281 นาง ศิรินันท ศรีวานิชย หนวยพัสด ุวิทยบรกิาร

4282 นาง ศิรินาถ ทัพแสง สํานักบรหิารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม

4283 พญ.ร.ท.ดร. ศิรนิุช ชมโท ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

4284 นาง ศิรินุช เพชรอํา โรงพยาบาลปศุสัตว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

4285 รศ.ทญ. ศิรพิร โชติไพบูลยพันธุ ภาควิชาสรรีวิทยา ทันตแพทย

4286 นางสาว ศิริพร ตรรกชูวงศ สํานักบริหารกิจการนิสิต

4287 นางสาว ศิริพร หัตถา หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ศลิปกรรม

4288 ผศ. ศิรพิร พงษสุรพิพัฒน สถาบันภาษา

4289 นางสาว ศิริพร สิงหเดช โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

4290 ผศ.ดร. ศิรพิร ชื้อชวาลกุล ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลอืดฯ สหเวชศาสตร

4291 นางสาว ศิริพร ศรีวิเชียร งานพัสดุ แพทยศาสตร

4292 นาง ศิริพร พยับทอง ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย

4293 อ. ศิรพิร โชติแสงศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4294 นางสาว ศิริพร แกวสีคราม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

4295 นางสาว ศิริพร ภักดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

4296 ผศ.พญ. ศิรพิร จันทรฉาย ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

4297 นางสาว ศิริพร แสงสุธรรม ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร

4298 อ.ดร. ศิรพิร จิตแกว ภาควิชาเคมีคลินิก สหเวชศาสตร

4299 นางสาว ศิริพร เอราวรรณ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

4300 นาง ศิริพร หิรัญปาน สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4301 รศ.นพ. ศิรพิรชยั ศุภนคร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร

4302 นาง ศิริพักตร บูรณวนิช ฝายบริหารทุนวิชาการ สบว

4303 รศ. ศิรพิัช อุบลสิงห ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

4304 นางสาว ศิริพันธ ชื่นใจชน งานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4305 นางสาว ศิริพาพร มาณพาสัมฤทธิ์ผล งานบริหารและธุรการ ศ.เครื่องมอื

4306 รศ.ดร. ศิรเิพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร
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4307 นางสาว ศิริเพ็ญ เวชชการัณย ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมอื ศ.เครื่องมอื

4308 ผศ. ศิรมิา บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร

4309 นาง ศิริมา สีมวง สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี

4310 รศ.ดร. ศิรยิุพา รุงเริงสขุ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

4311 นาง ศิริรักษ ศิริวิรยิะกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4312 นาง ศิริรัตน เปรื่องศรี หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

4313 รศ.ดร. ศิรรัิตน จิตการคา สาขาศกึษาวิจัยปโตรเคมี วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

4314 นาง ศิริรัตน ศิริวิโรจนสกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4315 นางสาว ศิริรตัน มะลาคุม ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

4316 นาง ศิริรัตน สุดสัตย แผนกธุรการ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4317 นาง ศิริลกัษณ นาคฉาย ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

4318 นางสาว ศิริลักษณ เสรวีัลยสถิตย ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร

4319 นางสาว ศิริลักษณ ลัคนหัสพร ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

4320 นางสาว ศิริลักษณ เน่ืองศรี ฝายพัฒนาและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม สบศ.

4321 นางสาว ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4322 นาง ศิริวรรณ ยวดย่ิง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4323 รศ.ดร. ศิรวิรรณ ศลิาพัชรนันท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

4324 นาง ศิริวรรณ วินิจกําธร สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

4325 นางสาว ศิริวรรณ อินทวิมล ศนูยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรัพยากร

4326 นางสาว ศิริวรรณ สุวรรณ งานบริหารและธุรการ ศิลปกรรม

4327 นาง ศิริวรรณ โหตะรัตน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4328 ศ.พญ. ศิรวิรรณ วนานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

4329 นาง ศิริวรรณ เทียมศริิ สาํนักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

4330 นางสาว ศิริวรรณ ฐิติรุงโรจนกุล ศนูยวิจัยเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

4331 นางสาว ศิริวรรณ เพชรนิล ฝายบริหาร นิเทศศาสตร

4332 นาง ศิริวรรณ ปญญาธรรม สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

4333 รศ. ศิรวิัฒนา บัญชรเทวกุล ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรม

4334 นาย ศริิศักดิ์ สีคําภา หนวยสารบรรณ ประชาสัมพันธ บัญชี
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4335 รศ. ศิรโิสภาคย บูรพาเดชะ ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

4336 รศ. ศิลปชัย บูรณพานิช คณะครุศาสตร

4337 นาง ศิวนันท กรีอักษร งานบริหารและธุรการ สัตวแพทย

4338 นาง ศิวพร กาญจนภู สํานกังานเลขานุการ ศิลปกรรม

4339 นางสาว ศิวพร บุญทศ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

4340 นาย ศวิพล หมื่นศรี พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

4341 นางสาว ศิวรัตน ทองคลาย งานบริหารและธุรการ สถาปตย

4342 รศ. ศิวลี สุริยาป ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

4343 น.สพ. ศิววัชร พานิชอนันตกิจ โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

4344 นางสาว ศิวาพร แพงนคร สํานักงานประกันคุณภาพ สหเวชศาสตร

4345 นางสาว ศิวาพร หาญพิสิฐพงษ สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

4346 นาย ศษิฎิพล ตุลยนิษกะ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

4347 นาย ศกุร ไพราม งานบริการอุปกรณทางการแพทย ทันตแพทย

4348 นางสาว ศุกรวดี บุญชุม สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร

4349 นาย ศกุรสรรพ พุทธกุลอนันต สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

4350 นางสาว ศุจิกา จาตุรนตพงศา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4351 นางสาว ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4352 นาย ศทุธา สุทธาศวิน หนวยการเงินและบัญชี วิศวกรรม

4353 นาย ศภุกฤต จันดอนแดง งานบริหารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

4354 นาง ศุภกัญญา บินทปญญา ฝายบรกิาร ศูนยสุขภาพ

4355 นาย ศภุกานต พิมลธเรศ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

4356 นาย ศภุกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ คณะเภสัชศาสตร

4357 นาย ศภุกิจ แกวพันงาม สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4358 นาย ศภุชัย แสนสิงห คณะแพทยศาสตร

4359 นาย ศภุชัย ค้ําชู หนวยพัสด ุเศรษฐศาสตร

4360 นาย ศภุชัย คงสิน ฝายบรหิาร ทส.

4361 นาย ศภุโชค รอดเจริญ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

4362 นาย ศภุณัฐ จันทรศริิยานันท สวนระบบสารสนเทศ
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4363 นางสาว ศุภดา เริงสําราญ หนวยสารบรรณ แพทยศาสตร

4364 นาง ศุภนิดา ชอบประดิษฐ งานคลังและพัสด ุสัตวแพทย

4365 รศ.นพ. ศุภพงศ ถิรคุณวิชชะ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

4366 นาง ศุภพร ไพบูลยกษาปน ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

4367 นาย ศภุมิตร ปติพัฒน ภาควิชาความสมัพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร

4368 รศ.ดร. ศุภร สุวรรณาศรัย คณะครุศาสตร

4369 รศ. ศุภฤกษ มั่นใจตน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4370 นาย ศภุฤกษ โกวินธนาพัฒน หนวยฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพ เภสัชศาสตร

4371 นาง ศุภลักษณ เบญจธัญเลิศ ฝายวิชาการ รฐัศาสตร

4372 นางสาว ศุภลักษณ เหมพรวิสาร โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

4373 ผศ. ศุภวรรณ ลีลาวิวัฒน สถาบันภาษา

4374 นางสาว ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ ศนูยสื่อสารองคกร สนม

4375 นางสาว ศุภวรรณ วิเศษนอย สาํนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

4376 นาง ศุภวรรณ อนกุูล งานบริหารและธุรการ พยาบาล

4377 อ. ศุภวิวัธน พงษเลาหพันธุ ภาควิชาสูติศาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย

4378 อ.ดร. ศุภศิษฏ ทวีแจมทรัพย ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร

4379 นาย ศภุสวัสดิ์ วงศฟก หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

4380 นาย ศภุอัฐ พึ่งพาพงศ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

4381 นางสาว ศุภาธร ผองเคหา ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

4382 นาง ศุภานัน พวงบุตร สาํนักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

4383 นางสาว ศุภิสรา พวงโลก ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สบม

4384 นาง ศุลีพร ทวีวงษ ฝายเงนิกู

4385 นาย เศรษฐพงศ ธัญญเจริญ ศนูยกีฬาแหงจุฬาฯ

4386 นางสาว โศภิต พุมพวง ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

4387 นางสาว โศรดา หงษอินทร ฝายบริหาร แพทยศาสตร

4388 นางสาว สกล ชรนิทร ภาควิชากายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

4389 นาย สกล ดีประเสรฐิ หส.ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.ธุรกิจ เศรษฐศาสตร

4390 นางสาว สกลจิต สงนอก ฝายบรกิาร ศูนยสุขภาพ
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4391 นางสาว สกาวรัตน ฐิติณรงคสกุล สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุร ีศนูยหนังสือแหงจุฬาฯ

4392 นาย สกุลธรรม เสนาะพิมพ ภาควิชาฟสกิส วิทยาศาสตร

4393 อ. สกุลสุข อุนอรโุณทัย ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

4394 นาย สงกานต เลิศคอนสาร ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4395 นาย สงคราม เหลืองทองคาํ คณะสัตวแพทยศาสตร

4396 นาย สงบ ทองชัย หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

4397 นาง สงวน เพียรทรัพย สายงานบรหิารจัดการอาคาร สกภ.

4398 นาง สงวน ภูระหงษ งานทะเบียนประเมินผลการศกึษา วิศวกรรม

4399 นาง สงวนวงศ วงษทองดี คณะวิทยาศาสตร

4400 นาง สงศรี สมอคร คณะทันตแพทยศาสตร

4401 นาย สงศกัดิ์ ศรีสงา หนวยวิจัยเฉพาะทาง สัตวแพทย

4402 นาง สงเสริม พูลสวัสดิ์ หนวยหอพักนิสิต สบน.

4403 นาย สงัด ปนสัน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อักษรศาสตร

4404 นาง สงัด ใบบาง สถาบันวิจัยสังคม

4405 ศ.ดร. สงา ตั้งชวาล ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

4406 นาย สงา หงษอินทร ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4407 นาย สงา โพธิ์ขํา คณะทันตแพทยศาสตร

4408 นางสาว สงา มั่งแพร คณะแพทยศาสตร

4409 ศ. สดศรี ไทยทอง คณะวิทยาศาสตร

4410 นางสาว สดศรี สกุลพงศยืนยง ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

4411 นาง สดศรี สุขเกษม สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

4412 รศ. สดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร

4413 นาย สถาพร อัชชสมบูรณ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

4414 นาย สถาพร เจียมอนันตพงศ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

4415 นาย สถาพร บุญกนิษฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

4416 นางสาว สถาพร งามอุโฆษ ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร

4417 นาย สถาพร ทรพัยอยู ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

4418 นาย สถาพร ทิพยศักดิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน อักษรศาสตร
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4419 นางสาว สถาพร รุงสองแคว สวนอาคารและสถานที่ สกภ.

4420 นาย สถาพร แสงลบั สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

4421 นาย สถิตย ศิริบูรณ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร

4422 นาง สถิตาภรณ พัฒนพิสทุธิ์ งานคลังและพัสด ุวิทยการกีฬา

4423 นาย สนชัย คณะธรรม หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

4424 นางสาว สนธยา ชื่นภิรมย ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

4425 นาย สนธยา ศรีวันแกว ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4426 นางสาว สนธยาพร พรจินดา ฝายการงบประมาณ สบย

4427 นาย สนอง อินทรจันทร หนวยอาคารสถานที่ วิทยาศาสตร

4428 นาย สนอง วิลุนระพันธ งานหองสมุด สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

4429 นาง สนั่น อวมเกิด คณะครุศาสตร

4430 นาย สนาน ละมาตร ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

4431 รศ.ดร. สนานจิตร สุคนธทรพัย คณะครศุาสตร

4432 นาย สนาม เจิมขุนทด ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4433 นาย สนิท ปรีนคร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

4434 นาย สนิท ตันอิ่ม คณะรัฐศาสตร

4435 นาง สนุน กลอมจิตร สํานักบริหารทรพัยากรมนุษย สนม

4436 ผศ.ดร. สบิณฑ ศรีวรรณบูรณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

4437 นางสาว สไบทิพย ฤทธิอา ฝายบัญชีและงบประมาณ ทส.

4438 นาง สปนา เชิงปรอด ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

4439 นาย สม เกาเดน ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4440 อ.ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ ภาควิชาทันตกรรมสาํหรับเด็ก ทันตแพทย

4441 นาย สมเกียรติ แกวพลอย สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร

4442 รศ.น.สพ.ดร. สมเกียรติ ทาจําปา ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

4443 ผศ. สมเกียรติ รุจิรวัฒน คณะเภสัชศาสตร

4444 รศ.ดร. สมเกียรติ ปยะธีรธิติวรกุล ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

4445 ผศ.นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

4446 ศ.นพ. สมเกียรติ วงษทิม ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร
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4447 รศ.ดร. สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

4448 นาย สมเกียรติ โชตินาเสียว สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน สกภ.

4449 รศ.ดร. สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตรฯ

4450 นาย สมเกียรติ ยศสกุลเลิศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

4451 นาง สมคิด รักษาสัตย คณะพยาบาลศาสตร

4452 นาย สมคดิ หมอกมืด ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

4453 นาย สมคดิ ขานดา โรงพยาบาลปศสุตัว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

4454 นาย สมคดิ คําดอนใจ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

4455 นาย สมคดิ จิตตมงคล หนวยหอพักนสิติ สบน.

4456 นาย สมคดิ บุญเกิด ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4457 นาง สมคิด สุขสุวรรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4458 นาย สมคดิ งามทวงษ แผนกทําสิ่งพิมพสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4459 นาย สมคนิ เชิงปลอด ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

4460 นาง สมจิต ชิวปรชีา ภาควิชาประถมศึกษา ครุศาสตร

4461 นางสาว สมจิต จิระนันทิพร ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

4462 นาย สมจิต ชุมเมืองเย็น ฝายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมอื

4463 รศ.ดร. สมจิตร เอี่ยมออง ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

4464 นาย สมจิตร หาปญนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4465 นาง สมจิตร อัศวแกว คณะวิศวกรรมศาสตร

4466 นางสาว สมจิตร กองสนิ ฝายวิชาการ สถาบันภาษา

4467 นางสาว สมจินตนา สุวรรณสิงห สํานักตรวจสอบ สภม

4468 รศ.ดร. สมใจ เพ็งปรชีา ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

4469 นาง สมใจ ตั้งปณธิานสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4470 นาย สมใจ แสงดารา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

4471 นาย สมใจ ทองศรี คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

4472 นาง สมใจ แจมจันทร ฝายทุนวิจัย สํานักบรหิารวิจัย

4473 นาง สมใจ นราภิรักษ งานคลังและพัสด ุสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

4474 อ. สมใจ จงรกัวิทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร
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4475 นาย สมใจ เถื่อนสุข งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

4476 ผศ.ดร. สมใจ บุญศิริ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

4477 นางสาว สมใจ ตั้งระเบียบ ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

4478 นาย สมใจ โลบุญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

4479 นาย สมชัย รัตนธรรมพันธ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

4480 นาย สมชาติ ไทยประยูร งานหองสมุด แพทยศาสตร

4481 ศ.ดร. สมชาย โอสุวรรณ สาขาศกึษาวิจัยปโตรเคมี วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

4482 รศ.นพ. สมชาย สุวจนกรณ ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4483 ผศ.ดร. สมชาย นาคะผดงุรัตน คณะวิทยาศาสตร

4484 นาย สมชาย ศรีอิสราพร คณะวิทยาศาสตร

4485 นาย สมชาย อัปสรธนะสมบัติ คณะอักษรศาสตร

4486 นาย สมชาย ฉายา หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

4487 นาย สมชาย นํ้าแกว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4488 นาย สมชาย เอี่ยมละออ หนวยอาคารสถานที่ สัตวแพทย

4489 นาย สมชาย แสงทอง ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม สถาปตย

4490 นาย สมชาย เสือมาก ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4491 นาย สมชาย เบญจพล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4492 นาย สมชาย แกนพุฒ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4493 นาย สมชาย จันทรงาม ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4494 ศ.น.สพ. สมชาย จันทรผองแสง ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

4495 นาย สมชาย บุญธรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

4496 นาย สมชาย สุภาพ หนวยหอพักนิสิต สบน.

4497 นาย สมชาย อิสระวาณิชย สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4498 รศ.นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4499 นาย สมชาย อูบคํา หนวยอาคารสถานที่ วิทยาศาสตร

4500 นาย สมชาย มปีระสพ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

4501 นาย สมชาย มานะสุบิน สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

4502 นาย สมเชาว เนตรประเสริฐ คณะครุศาสตร
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4503 นาง สมทรง เพ็ญสายใจ คณะวิทยาศาสตร

4504 นาง สมทรง กมลสินธุ ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

4505 นาง สมทรง ตั้งกิติเสถียร วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4506 นาง สมทรง แดงบํารุง คณะแพทยศาสตร

4507 นาง สมทรง แกวกระจาง หนวยการเงนิและบัญชี บัญชี

4508 นาง สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมืองภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

4509 นาย สมนึก สถิตยสุนทร ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

4510 นาง สมนึก บุญมวง งานบรหิารและธุรการ นิเทศศาสตร

4511 นาย สมนึก บุพลับ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4512 นาง สมนึก พุมพวง สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

4513 ผศ. สมนึก ปฏิปทานนท คณะครศุาสตร

4514 นาย สมนึก นพนิตย ฝายสนับสนุนการวิจัย ศ.เครื่องมอื

4515 นาย สมนึก ศรีรุงเรือง หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นิติศาสตร

4516 นาง สมนึก เพ็งอังคาร แผนกฟลมและแมพิมพ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4517 ผศ. สมบรูณ รัตนพนากุล คณะเศรษฐศาสตร

4518 นาย สมบัติ อินทรคง ฝายวิจัย ทรัพยากรทางน้ํา

4519 นาย สมบัติ หมัดใจหนัก หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร

4520 นาย สมบัติ ระดับ ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร

4521 นาย สมบัติ อุสาหะ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

4522 นาย สมบัติ พึ่งคุม งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

4523 นาย สมบัติ วาดเขียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4524 นาย สมบัติ นวมสําลี งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4525 นาย สมบัติ ปานน่ิม ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4526 นาง สมบัติ จันทรสุเทพ ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

4527 วาที่ ร.ต. สมบัติ พรหมสวรรค สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4528 นาย สมบุญ บุญดีกุล ฝายบรหิาร ทรพัยากรทางน้ํา

4529 ผศ.ดร. สมบูรณ อินทรถมยา ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

4530 นาย สมบูรณ เกตุพระนิมิตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม



Page 164 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

4531 นาย สมบูรณ ลุวีระ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

4532 นางสาว สมบูรณ เอี่ยมลาภะ หนวยเอกสารวิชาการ บัญชี

4533 นาย สมบูรณ สุระอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร

4534 นาย สมบูรณ จันทรเอี่ยม ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

4535 นาย สมบูรณ พัฒนปรีชาเสถียร ศนูยสื่อสารองคกร สนม

4536 นาย สมบูรณ เหรียญภูมิการกิจ ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ ศ.เครื่องมอื

4537 รศ.นพ. สมบูรณ คีลาวัฒน ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

4538 วาที่ ร.ต. สมบูรณ แยงคณุเชาว งานกายภาพ ทันตแพทยศาสตร

4539 นาย สมประวิณ มันประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร

4540 นาง สมปอง ไชยโรจน คลินิกบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

4541 นางสาว สมปอง กอวชิรพันธ หองสมุด ทันตแพทย

4542 นาย สมปอง ไทยานนท แผนกหนังสือตางประเทศ

4543 นาง สมปอง ค้ําคูณ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4544 นาย สมพงศ วงษา ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย

4545 นาย สมพงษ ตั้งสุจริต คณะอักษรศาสตร

4546 นาย สมพงษ สิงหนิล ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

4547 รศ.ดร. สมพงษ จิตระดับ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

4548 นาย สมพงษ อินทรคลา ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

4549 นพ. สมพร สาระยา คณะแพทยศาสตร

4550 นาย สมพร เอี่ยมสําอางค สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

4551 นาย สมพร แจวเจริญ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

4552 นางสาว สมพร เสียงเสนาะ ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

4553 นาง สมพร สมบูรณศกัดิกุล สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม

4554 นาง สมพร ปลื้มกุศล ภาควิชาประวัติศาสตร อักษรศาสตร

4555 นาง สมพร หาปญนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4556 นาง สมพร ไชยชิต หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เภสัชศาสตร

4557 นาง สมพร พรสวัสดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร

4558 นาง สมพร ปยะกุลดํารง หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร
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4559 นางสาว สมพร ชวยจังหรีด ฝายพัฒนาบุคลากร สบม

4560 นาย สมพร พุทธา หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

4561 นาง สมพร บุญนา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4562 นาง สมพร ประภารธนาธร ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

4563 นาง สมพร ตรีเดชี ฝายพัฒนาและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม สบศ.

4564 นาย สมพร พันธุมิตร ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

4565 นางสาว สมพร เอกวนิชชาญ ศูนยคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ พาณิชยศาสตรฯ

4566 นางสาว สมพร ชัยอารียกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

4567 นางสาว สมพรนุช ตันศรีสุข สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต อักษรศาสตร

4568 นาง สมพิศ เจริญภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

4569 นาง สมพิศ สุขสม สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร

4570 นาง สมพิศ ภัทรนาวิก สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4571 ศ.นพ. สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ คณะแพทยศาสตร

4572 รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค คณะเศรษฐศาสตร

4573 นาย สมภพ รุงสุภา กลุมวิจัยและวิชาการ ทรัพยากรทางนํ้า

4574 นาย สมโภช จ่ันจํารัส ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4575 นาย สมโภช อินทรแพทย งานบริหารและธุรการ สถาบันเอเชียศึกษา

4576 รศ.ดร. สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต คณะจิตวิทยา

4577 วาที่ ร.ต. สมโภชน รอดวงษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

4578 นาย สมยงค ธรรมกิจ ศูนยจุฬาฯ-ชนบท สนม.

4579 นาย สมยศ กลารบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

4580 ผศ.ดร. สมยศ ชิดมงคล ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

4581 นาย สมยศ เพิ่มมงคล คณะทันตแพทยศาสตร

4582 นาย สมยศ อยูเงิน ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4583 รศ. สมยศ ศรีสถิตย ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรม

4584 นาย สมยศ โรหิตรัตน ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4585 นาย สมยศ โคตรปลาบู งานพัฒนาและบรกิารเคร่ืองมอืฯ วิทยาศาสตร

4586 นาย สมยศ สาวิสิทธิ์ สวนอาคารและสถานที่ สกภ.
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4587 นาง สมร พึ่งทองหลอ บัณฑิตวิทยาลัย

4588 นาย สมร โสภา ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4589 นาง สมร สุทธิชาติ หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

4590 นาย สมร โพธิ์ทอง ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4591 นางสาว สมรศรี วัฒนนราธร ฝายการพัสดุ สบง

4592 นาย สมรัก พระฉาย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4593 นาง สมรัตน เลิศมหาฤทธิ์ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

4594 ผศ.ดร. สมฤดี จิตประไพ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

4595 อ.ดร. สมฤทธิ์ วงศมณโีรจน ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

4596 รศ.ภญ.ดร. สมฤทัย วัชราวิวัฒน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

4597 นาง สมฤทัย ไตรสาคร ศูนยกฎหมายและนิติการ สนม.

4598 นาง สมลักษณ มิ่งขวัญ ศนูยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรฯ วิทยทรพัยากร

4599 นาง สมศรี วสวานนท สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม

4600 นาง สมศรี เพ็ชรย้ิม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4601 นางสาว สมศรี บุญศักดิ์ คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี

4602 ผศ. สมศรี ตรีทิเพนทร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

4603 นาง สมศรี จงจรูญหิรัณย งานคลงัและพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

4604 นาง สมศรี บุญมาเลิศ คณะครุศาสตร

4605 นาง สมศรี จอยจํารูญ คณะเภสัชศาสตร

4606 นาง สมศรี พินัยนิตศิาสตร งานนโยบายและแผน วิทยาศาสตร

4607 นาง สมศรี สุทธิธารณนฤภัย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4608 ศ.ดร. สมศกัดิ์ ดํารงคเลิศ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

4609 นาย สมศกัดิ์ วัฒนาอําไพ ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

4610 ศ. สมศกัดิ์ ปญญาแกว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

4611 ผศ.ทพ. สมศกัดิ์ เจ่ิงประภากร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทย

4612 นาย สมศกัดิ์ เครือสนทิ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

4613 นาย สมศกัดิ์ ภัคภิญโญ ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

4614 นาย สมศกัดิ์ บรมบรรจง ศูนยคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ พาณิชยศาสตรฯ
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4615 นาย สมศกัดิ์ พูลออน หนวยยานยนต สัตวแพทย

4616 นาย สมศกัดิ์ กลิ่นขจร หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

4617 นาย สมศกัดิ์ เล็กลาด ฝายปฏิบัตกิารอาคารสถานที่ สบภ

4618 นาย สมศกัดิ์ ยอแสง ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

4619 นาย สมศกัดิ์ จ่ันบุปผา สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

4620 นาย สมศกัดิ์ นุมพินิจ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4621 นาย สมศกัดิ์ ไชยะภินันท ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

4622 นาย สมศกัดิ์ คชไกร สํานักงานวิทยทรัพยากร

4623 นาย สมศกัดิ์ อินชะนะ หนวยอาคารสถานที่

4624 อ. สมศกัดิ์ ศิรวิิโรจนสกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

4625 นาย สมศกัดิ์ ชมใจ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

4626 นาย สมศกัดิ์ สายสินธุชัย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

4627 นาย สมศกัดิ์ เจริญศิลป ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4628 นาย สมศกัดิ์ ศรีมนตรี สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

4629 นาย สมศกัดิ์ เจริญผล สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4630 นาย สมศกัดิ์ ศรีตะลาลัย ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4631 นาง สมสวย อับนาค หนวยหอพักนสิติ สบน.

4632 นาง สมหญิง ธัมวาสร ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

4633 นาย สมหมาย พงษเวช คณะแพทยศาสตร

4634 รศ.ทพ. สมหมาย ชอบอิสระ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

4635 นาง สมหมาย ฤทธิ์ดอน ฝายบริหาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4636 นาย สมัคร แกวอัคฮาด สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

4637 นาย สมัด ตะปะแสง ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

4638 นาย สมัย ลีพิพัฒนไพบูลย ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4639 นาย สมัย นัยนิตย หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

4640 นาย สมัย ศรีบาล หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

4641 นาย สมัย กุลเพิ่ม สํานกังานเลขานุการ ครุศาสตร

4642 นาง สมาน ชัยเฉลิมพล คณะแพทยศาสตร
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4643 นาย สมาน พุกเจริญ ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

4644 นาย สมานชัย อุนอําไพ หนวยยานพาหนะ วิทยาศาสตร

4645 นางสาว สมาพร ดอนนอย หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

4646 นางสาว สยาณี วิโรจนรัตน ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

4647 นาง สยุมพร แดงจีน หนวยหอพักนิสิต สบน.

4648 อ.ภญ.ดร. สรกนก วิมลมั่งคั่ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

4649 ผศ.ทญ.ดร. สรนันทร จันทรางศุ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย

4650 นาย สรพงษ บรรเทิงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร

4651 อ.นพ. สรภพ เกียรติพงษสาร ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4652 นาย สรรพพล ก่ําใย สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

4653 นาย สรรเพชญ เบญจวงศกุลชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

4654 นาย สรรเพชญ โสภณ ศนูยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

4655 นาง สรรเสริญ ทรัพยโตษก คณะวิทยาศาสตร

4656 นาง สรรเสริญ มัลลิกาภา งานบริหารและธุรการ วิทยาศาสตร

4657 นาย สรวง จีนขี คณะวิทยาศาสตร

4658 นาย สรวิศ นฤปติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

4659 นาย สรศักดิ์ สทิธิสังข ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4660 ผศ.ดร. สรอยสน สกลรักษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

4661 นางสาว สรัชธร จิรไวทยกุล สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4662 นาง สรัญญา นุมโต ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4663 นางสาว สรัสวดี คงปน สวนบรหิารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

4664 นางสาว สรารักษ หงสะมัต ฝายทุนวิจัย สํานกับริหารวิจัย

4665 นางสาว สราลี สงคจําเรญิ ศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรฯ วิทยทรัพยากร

4666 นาย สราวุฒิ แถลงกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

4667 นาย สราวุฒิ อยูฤทธิ์ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

4668 นาย สราวุธ อาปณกะพันธ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

4669 นาย สราวุธ เนียมวงษ สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

4670 นาย สราวุธ วรรณทวี ฝายบรหิาร พาณชิยศาสตรฯ
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4671 นาย สราวุธ มลูจันที ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

4672 นางสาว สรินญา ชาสุรนิทร โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

4673 นาง สรินทรยา สุพรรณพงศ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทันตแพทย

4674 นาง สรินนา พูนสมบัติเจริญ หนวยการเจาหนาที่ วิทยาศาสตร

4675 นางสาว สรียา เชาวเฉลิมพงศ คณะครุศาสตร

4676 นางสาว สโรชา โหมดมณี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4677 นาง สฤณีกลันทกานนททองทรง หนวยสรีรวิทยา สัตวแพทย

4678 นาย สฤษดิ์ สิงหัษฐิต โรงพยาบาลปศุสัตว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

4679 นาย สละ เพียรทรัพย สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

4680 ดร. สลา สามิภักดิ์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

4681 นางสาว สลลิทิพ บุญโต แผนกหนังสือไทย

4682 นาย สวย บุญเลี้ยง ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4683 นางสาว สวรัช สุภาพร หนวยพัสด ุวิศวกรรม

4684 นางสาว สวลี เสนาพิทักษ กลุมงานโครงสรางสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

4685 รศ.ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา คณะวิศวกรรมศาสตร

4686 นาย สวัสดิ์ ปฐมมงคลกุล สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4687 นาย สวัสดิ์ เกิดโพชา คณะทันตแพทยศาสตร

4688 นาย สวาท บุญฟก หนวยหอพักนิสติ สบน.

4689 นาย สหชาติ มิ่งมิตร โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

4690 ผศ.นพ. สหดล ปุญญถาวร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

4691 นางสาว สหฤทัย เจียมศรพีงษ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสขุ สัตวแพทย

4692 นาง สหัทยา เภาวะนิต โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4693 นาง สอน กิจสมโภชน ภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาศาสตร

4694 นาง สอน สิทธิสังข ศนูยกีฬาแหงจุฬาฯ

4695 นางสาว สอางค ดําเนินสวัสดิ์ คณะครศุาสตร

4696 นาง สอาดศรี กาญจนาลัย คณะวิทยาศาสตร

4697 นาง สอิ้ง ผลานุสนธ์ิ สถาบันภาษา

4698 นาง สะอาด บัวอยู สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ
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4699 นาย สังข ชมชื่น ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

4700 นาย สังขทอง เติมพันธุ ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

4701 นาย สังคม มะติยาภักดิ์ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4702 นาย สังวรณ เนยคํา โครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

4703 นาง สังวาน เกิดแกว คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

4704 นาง สังวาลย ทองเปลี่ยน ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย สภม

4705 นางสาว สังวาลย โพธาราม ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

4706 นาย สังวาลย มลิทอง ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4707 นาย สังเวียน คําตา หลักสูตรบัณฑิตทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย

4708 นางสาว สังเวียน ฟูเฟอง ศนูยพุทธศาสนศกึษา สนม.

4709 นาย สัญญทัศน วรรณดี สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4710 นาย สัญญา เสาวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร

4711 รศ. สัญญา วงศอราม คณะครุศาสตร

4712 นาง สัญญา หวลบุตตา ฝายการพัสด ุสบง

4713 นาง สัญลกัษณ ศรียากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4714 นาย สัณหฐิติ สารโพธิ์คา ฝายพัฒนาบุคลากร สบม

4715 รศ. สัตถาพร สิโรตมรัตน ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

4716 นาย สันต สัมปตตะวนิช คณะเศรษฐศาสตร

4717 รศ.ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

4718 ผศ. สันติ ศรีประเสรฐิ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4719 นาย สันติ เสรบีูรณะพงศ หนวยอาคารสถานที่ สัตวแพทย

4720 นาย สันติ หานศรีวิจิตร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

4721 นาย สันติ เจริญผล สํานักงานเลขานุการ สหเวชศาสตร

4722 นาย สันติ สุขแตม อาคารแวนแกว ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

4723 นาย สันติพงศ บรบิาล ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

4724 นาย สันติภาพ ศรพีรหมทอง สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศนูยหนังสือแหงจุฬาฯ

4725 นาย สันติวัฒน จันทรใด โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4726 นางสาว สันถวาริน แมนเหมือน ฝายการเงิน สบง
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4727 นาย สันทัด จันทรประภาพ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

4728 น.สพ.ดร. สัมพันธ ธรรมเจริญ หนวยสรีรวิทยา สัตวแพทย

4729 นาย สัมพันธ เพชรวารี ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4730 นาง สัมฤทธ์ิ บุญยะวัตร คณะแพทยศาสตร

4731 นาย สัมฤทธิ์ ลออนวล ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

4732 รศ.ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

4733 นาย สา นุชแดง คณะแพทยศาสตร

4734 นาง สาคร สมภักดี ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4735 นางสาว สาคร สิงหทอง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4736 นาย สาคร ปรีดาศักดิ์ ฝายบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

4737 นางสาว สาคร สงาพล ฝายสินเชื่อและการลงทุน

4738 นางสาว สาคร ชารีบุตร สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4739 อ. สาทร เจริญภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4740 นางสาว สาทร สุวรรณ ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ ศ.เครื่องมอื

4741 รศ.ดร. สาธิต วงศประทีป ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

4742 นาย สาธิต แกวสระแสน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4743 นาย สามารถ บริบูรณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

4744 นาย สามารถ การะเกตุ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (จ.นาน)

4745 นาย สามารถ หินผา ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4746 นาย สามารถ ตรติรอง ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4747 นาง สายใจ มธุราสัย คณะทันตแพทยศาสตร

4748 นางสาว สายใจ ชาตินคร ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4749 นาง สายชล ภักตรโกมล หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ศิลปกรรม

4750 นาย สายชล พิมพมงคล ศนูยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรฯ

4751 นาง สายชล อองหราย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4752 นางสาว สายทอง ธารารัตนวงศ หนวยพัสด ุวิทยบรกิาร

4753 นางสาว สายฝน วุฒิยา ศนูยบริการวิชาการและการศกึษาตอเน่ือง เศรษฐศาสตร

4754 นางสาว สายฝน ศรีชมภู ศูนยสัตวทดลอง สนม
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4755 นาง สายพิณ ศิลาสานต สํานักงานวิทยทรัพยากร

4756 นาง สายพิน จันทรหัวโทน ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

4757 นาง สายพิน โกสุมา คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

4758 นาง สายรุง หอมจันทร สํานกังานเลขานุการ วิศวกรรม

4759 นางสาว สายสุณี อสุนี ณ อยุธยา หนวยแพทยศาสตรศึกษา แพทยศาสตร

4760 นาง สายสุณีย พิสุทธิพงศโชโต หนวยสารบรรณ ประชาสัมพันธ บัญชี

4761 นาง สายหยุด สมิตะลัมพะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4762 นางสาว สายหยุด บรรลือสุข สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร

4763 นาย สายัณห คชเสถียร คณะแพทยศาสตร

4764 นาย สายัณห อุระดิส หนวยหอพักนิสิต สบน.

4765 นาย สายัน เขมแข็ง ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4766 นาง สาริกา สังขงาม คลินิกทันตกรรมบริการ ทันตแพทย

4767 อ.ดร. สาริศา สุริยรักษ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

4768 รศ. สารี วิรุฬหผล คณะเภสัชศาสตร

4769 นาย สาโรจน ริ้วชูศรี คณะสัตวแพทยศาสตร

4770 นาย สาโรจน สุผารี ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

4771 ผศ.ดร. สาโรจน พรประภา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

4772 นาย สาโรช รกัหลวง ศูนยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยทรพัยากร

4773 นาง สาลี่ มั่นคง ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

4774 นาง สาวิตรี วุฒิคะโร สถาบันภาษา

4775 นางสาว สาวิตรี ทองยศ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

4776 นาง สาวิตรี โตตี่ หนวยการเจาหนาที่ วิทยาศาสตร

4777 นางสาว สาวิตรี ตรีสุวรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4778 นางสาว สาวินี ไกรทอง สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

4779 นาง สําเนา วงษทับทิม คณะแพทยศาสตร

4780 นางสาว สําเนา ละมายพันธุ หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

4781 นาง สําเนา สุขใหม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

4782 นาย สําเนียง เสนใส โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร
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4783 นางสาว สําเนียง พันทบ สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

4784 นางสาว สําเภา คลายโพธ์ิทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

4785 นาย สําเภา ทองจีบ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

4786 นาย สํารวย บุตรอวม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4787 นาย สํารวย สีปานมั่น งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

4788 นางสาว สํารวย สุนประชา สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย

4789 นางสาว สํารวล คลังเพ็ชร งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยพลังงาน

4790 นาย สําราญ ทัศนาเอี่ยม หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

4791 นาง สําราญ ไชยนุรักษ ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

4792 นาย สําราญ สรรพสมาน สํานกังานเลขานุการ เภสัชศาสตร

4793 นาย สําราญ สีเทา ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

4794 นาง สําราญ นกสกุล หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

4795 นาง สําราญ กุราราช หออภิบาลผูปวยใน ทันตแพทย

4796 นางสาว สําราญ จิ๋วย่ี งานบริหารและธุรการ แพทยศาสตร

4797 นาย สําราญ เรียนศรี ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

4798 นาย สําเร็จ พิมเสน หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัญชี

4799 นาง สําเริง จันทรนิยม ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

4800 นาย สําเริง แกวรุงเรอืง หนวยสารบรรณ บัณฑติวิทยาลัย

4801 นาย สําเริง เทียนเย็น ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

4802 นาย สําเริง ปานเพิ้ง ฝายพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สบศ.

4803 นาย สําเริง แสวงหา สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4804 ศ. สําเรยีง เมฆเกรียงไกร ภาควิชากฎหมายระหวางประเทศ นิติศาสตร

4805 นาย สําลี ตณัฑุลวณิชย ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

4806 นาง สําอางค เพ็ชรดี สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร

4807 นาย สําอางค นกสกุล คณะแพทยศาสตร

4808 นาง สําอางค นุชแดง คณะแพทยศาสตร

4809 นาย สําอางค อ่ําธูป ฝายประชาสัมพันธและศิลปกรรม

4810 นาย สิงห แสนศิริ สํานกับริหารระบบกายภาพ สนม
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4811 นพ. สิฐพงษ สุนทรสิต ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

4812 นาง สิณะตา ศรีสวาท ฝายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สํานักบริหารวิจัย

4813 อ. สิทธา พงษพิบูลย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

4814 รศ.ทพ.นพ.ดร. สิทธิชัย ทัดศรี ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

4815 อ. สิทธิชัย สิงหะเสนา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4816 ผศ.ดร. สิทธิเดช พงศกิจวรสิน คณะเศรษฐศาสตร

4817 นาย สิทธิพร เทพบรรเทิง คณะทันตแพทยศาสตร

4818 นาย สิทธิพล ตะวัน ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

4819 นาย สิทธิพันธ วรรณแสน คณะวิศวกรรมศาสตร

4820 นาย สินชัย อนันทวิชัย สวนระบบสารสนเทศ

4821 นาย สินธุ ศรีเคลอืบ วิทยาลัยประชากรศาสตร

4822 นางสาว สินี เทือนประโคน ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

4823 นาง สินีนาฎ หมากออน ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4824 นาย สิริ ธนูศิลป สายงานยานพาหนะ สกภ.

4825 อ. สิริกัญญา สิงหคุณา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

4826 นางสาว สิริกาญจน ธุพรรณ คณะแพทยศาสตร

4827 อ.ดร. สิริจุฑารัตน โควาวิสารัช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

4828 นางสาว สิริธร ศรีชลาคม ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรม

4829 นางสาว สิรินทรนุช เที่ยงสัตย ฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

4830 ผศ. สิรินทรา วัณโณ ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม สถาปตย

4831 นาย สิรพิงศ เกียรติกิตติคณุ ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

4832 นาย สิรพิงศ หงษทอง ฝายบรหิาร ศูนยสุขภาพ

4833 นาย สิรพิงษ อรุณไพโรจน หนวยการประชุม ประชาสัมพันธ แพทยศาสตร

4834 นางสาว สิริพร นพจิราพงษ คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

4835 นางสาว สิริพร จันทนเสวี สํานักงานจัดการทรพัยสิน

4836 นางสาว สิริพรรณ นิลไพรัช ฝายวัสดุเซรามิก สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

4837 นางสาว สิริพรรณ พัฒนาฤดี ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

4838 อ. สิริภัทร ชื่นคา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร
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4839 นางสาว สิริภา จุลกาญจน ฝายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน

4840 นาง สิริมา ตนัติรุงกิจ ภาควิชากายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

4841 นางสาว สิริรัตน มีศลิป ภาควิชารังสวีิทยา แพทยศาสตร

4842 นางสาว สิริรัตน จันทรทองภักดี ฝายบรหิาร ทันตแพทยศาสตร

4843 นาง สิริรัตน ไชยธวัชพุทธิพร สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

4844 นางสาว สิริลักษ ควันพิมาย คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

4845 นาง สิริลักษณ ยอดแสง ฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

4846 นาง สิริลักษณ แสงละออ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

4847 ศ.ดร. สิริวัฒน วงษศิริ ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

4848 นางสาว สิรีธร โกวิทวีรธรรม ศูนยจีนศกึษา สถาบันเอเชียศึกษา

4849 ผศ.ดร. สิรีรตัน จารุจินดา ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

4850 นางสาว สิวลี แกวตุมตา สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4851 นางสาว สิวะพร กวยสมบูรณ ฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียน

4852 นางสาว สิษฐนี สนธยานานนท ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

4853 นาย สีใคร ชรินทร งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

4854 ผศ.ทญ. สีชมพู นรภูมิพิภัชน ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

4855 นาง สีดา เบญจมาศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4856 นางสาว สีไพร ไกรวรรณ สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4857 นาย สีรง ปรีชานนท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

4858 รศ.ดร. สีรุง ปรีชานนท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

4859 นางสาว สีสม เอี่ยมสรรพางค สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

4860 นาย สีหศักดิ์ โรจนอภิชาติสกุล ฝายวิชาการ สถาบันภาษา

4861 นาย สืบ ดูออน หนวยอาคารสถานที่ วิทยาศาสตร

4862 นาย สืบพงษ วงศพราหมณ สาขารัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4863 อ.ดร. สืบสกุล นรนิทรางกูร ณ อยุธยาภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

4864 นางสาว สุกรรณภา คุมสุข หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

4865 นาย สุกรี วัชรพรรณ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4866 นางสาว สุกฤตา ดาํรงธนสมบัติ หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร



Page 176 of 216

ที่ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล คณะ

ประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดี

ไดรับรางวัลพิเศษจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

4867 นางสาว สุกฤตา สมุทรประภูติ หนวยพัสด ุเภสัชศาสตร

4868 นาย สุกฤษฏ์ิ เบียดนอก สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

4869 นางสาว สุกัญชญา วงศสกุล แผนกบัญชีเจาหนี้การคา

4870 นางสาว สุกัญญา โอชกะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

4871 รศ.ดร. สุกัญญา สุนทรส คณะวิทยาศาสตร

4872 นางสาว สุกัญญา วีรวัฒนกุมพะ ภาควิชาชีวเคมี แพทยศาสตร

4873 นาง สุกัญญา กาญจนกิจ คณะครุศาสตร

4874 นางสาว สุกัญญา แปนสุขเย็น คณะเภสัชศาสตร

4875 นางสาว สุกัญญา ไทยพัฒนกิจ คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

4876 ผศ. สุกัญญา ทรัพยประเสริฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

4877 นางสาว สุกัญญา แกวลอม ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

4878 นาง สุกัญญา ศรีจิตร ฝายพัฒนาบุคลากร สบม

4879 นาง สุกัญญา เจตะภัย งานบริหารวิจัยและบริการวิชาการ วิศวกรรม

4880 นางสาว สุกัญญา พวงศรี คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

4881 ผศ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4882 อ.ดร. สุกัญญา แชมชอย ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครุศาสตร

4883 นางสาว สุกัญญา มวงเจริญ พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

4884 นาง สุกัญญา จันทรแกว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

4885 นาง สุกัญญาณัฐ ปุณณะภุม งานหองสมุด แพทยศาสตร

4886 นางสาว สุกันดา พลสันต ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

4887 นาง สุกันยา คําภารักษ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

4888 นางสาว สุกัลยา โพทอง งานทะเบียนประเมินผลการศกึษา วิศวกรรม

4889 นาง สุกัลยา ฤทธิกุลประเสรฐิ ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

4890 นาง สุกานดา โสตถิโสภณ งานบรหิารและธุรการ สถาบันวิจัยสังคม

4891 นาง สุกานดา ใหญโสมะนัง งานหองสมุด วิทยาศาสตร

4892 นางสาว สุกานดา เหลืองออน คณะเศรษฐศาสตร

4893 นางสาว สุกานดา แซเตียว ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

4894 นาย สุกิจ ภัทรมาลัย ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ทันตแพทย
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4895 นาย สุกิจ วิเศษสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร

4896 นางสาว สุกิจ ศรีวิเศษ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

4897 นาย สุกิจ มาเอียด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

4898 นาย สุกิจ กาญจนโบษย หนวยเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร

4899 นาง สุกุมา สามงามนิ่ม ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

4900 นางสาว สุขกมล พันธไชย ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

4901 รศ.ทญ. สุขนิภา วงศทองศรี ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

4902 นางสาว สุขรณัญา โตะทองแดง ฝายเงินฝาก

4903 นางสาว สุขฤทัย วิทยากุลชัย ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร

4904 นาย สุขวรรณชาต รัตนาแพง หนวยหอพักนิสิต สบน.

4905 นางสาว สุขศรี วงศนุช หนวยจัดหาพัสด ุทันตแพทย

4906 นางสาว สุขศริิ บัณฑิตวรภูมิ คณะสัตวแพทยศาสตร

4907 นาง สุขสันต นาคะลักษณ ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

4908 นาย สุขสันต เชิดสงูเนิน หนวยโสตทัศนศึกษา วิศวกรรม

4909 ศ.นพ. สุขิต เผาสวัสดิ์ ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

4910 ศ. สุขุม ศรีธัญรตัน คณะวิทยาศาสตร

4911 นาย สุขุม เพ็งเอียด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

4912 รศ.ดร. สุขุมวิทย ภูมิวุฒิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร

4913 นาย สุคคเณศ ตุงคะสมิต ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

4914 นาง สุคนธ ธีรลักษณ สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร

4915 นางสาว สุคนธมาศ นกแกว หส.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.(นานาชาติ) เศรษฐศาสตร

4916 นาย สุคนธเมธ จิตรมหันตกุล ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

4917 รศ.ทญ.ดร. สุคนธา เจริญวิทย หลักสูตรกายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

4918 นางสาว สุคนธา ทองบริสุทธิ์ งานนโยบายและแผน สัตวแพทย

4919 ศ.กิตติคุณ ดร. สุจริต เพียรชอบ คณะครศุาสตร

4920 นาย สุจริต คูณธนกุลวงศ ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม

4921 นาย สุจวบ มวงขาว สํานักงานวิทยทรัพยากร

4922 อ.ดร. สุจาริณี สินไชย ภาควิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร
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4923 นาง สุจารี ทรพัยเกษม ทันตกรรม ศุนยสุขภาพ

4924 นางสาว สุจารี บุรีกุล ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

4925 ศ.กิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

4926 นาง สุจิตต เรืองจํานงคศิลป คณะแพทยศาสตร

4927 นาง สุจิตร เขียวออน โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4928 นาง สุจิตรา สวัสดิวงษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4929 นางสาว สุจิตรา วิไลพงษ คณะรฐัศาสตร

4930 รศ.ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

4931 นางสาว สุจิตรา มังกโรทัย สํานกัตรวจสอบ สภม

4932 นางสาว สุจิตรา หอมศริิ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร

4933 นางสาว สุจิตรา แซโงว สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

4934 นางสาว สุจิน ชุมประเสริฐ ศูนยชีววิทยาชองปาก ทันตแพทย

4935 นางสาว สุจินดา กิจบุตราวัฒน ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

4936 น.พ. สุจินต อึ้งถาวร คณะแพทยศาสตร

4937 รศ.น.สพ. สุจินต ชลายนคปุต คณะสัตวแพทยศาสตร

4938 นางสาว สุจินต ศิรสิวัสดิ์ หนวยชีวเคมี สัตวแพทย

4939 นาย สุจินต แสนศิริ ฝายปฏิบัตกิารอาคารสถานที่ สบภ

4940 นาย สุจินต มีศิลป ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

4941 อ. สุจินต วัฒนะรตัน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

4942 นาย สุจินต คมฤทัย ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

4943 นางสาว สุจินนัท สะวิคามิน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4944 นาง สุชัญญญา บุญสราง ศูนยเครอืขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาคฯ สนม

4945 นาย สุชัย สุเทพารักษ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

4946 นาง สุชาดา รัตนวิจิตร บัณฑิตวิทยาลัย

4947 รศ. สุชาดา จาติกวนิช ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

4948 ศ.กิตติคุณ ดร. สุชาดา กีระนันทน ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

4949 รศ.ดร. สุชาดา บวรกิติวงศ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศกึษา ครุศาสตร

4950 รศ.ดร. สุชาดา จันทรประทีป นภาธรภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร
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4951 ผศ.พญ. สุชาดา ศรีทิพยวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

4952 ผศ.ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

4953 นาย สุชาติ กาลวสุกุล หลักสูตรกายวิภาคศาสตร ทันตแพทย

4954 นาย สุชาติ คติวงศธาดา ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

4955 นาย สุชาติ ดโีชติชวง ศนูยจุฬาฯ-ชนบท สนม.

4956 นาย สุชาติ ทองลิ่ม หนวยพยาธิวิทยา สัตวแพทย

4957 นาย สุชาติ โพธิ์นิ่มแดง สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

4958 นาย สุชาติ เทพนิมิตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4959 นาย สุชาติ ทองคํา สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

4960 ผศ.ดร. สุชาติ ชะนะมา ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

4961 นาย สุชาติ แพงเหลา คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

4962 นาย สุชาติ เฉลิมวงษวิจิตร สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

4963 รศ. สุชาย ตรรัีตน ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร

4964 รศ. สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4965 นางสาว สุชาวดี พันคง สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

4966 นาง สุชีรา มุขจ่ัน งานบรกิารการศกึษา แพทยศาสตร

4967 นาง สุชีลา เหลืองไพฑูรย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

4968 นางสาว สุณฏัฐา ศิริกุล หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

4969 นางสาว สุณสิา เจริญนา ฝายกิจการตางประเทศ สบร

4970 นางสาว สุณี ศริิวิชยกุล ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

4971 นาง สุณี พรรคประพันธ ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ ศ.เครื่องมอื

4972 นางสาว สุณยี จันทวงศ ฝายบริหารงานบุคคล สบม

4973 นาง สุดจิตต จุงพิวัฒน ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย

4974 นาง สุดใจ นิยมเทศ คณะทันตแพทยศาสตร

4975 นาง สุดใจ จําปา คณะวิศวกรรมศาสตร

4976 นางสาว สุดธิดา วงศสถาพรพัฒน ฝายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม

4977 นางสาว สุดธิดา ศรีจันทร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4978 รศ.น.สพ.ดร. สุดสรร ศิรไิวทยพงศ ภาควิชาสูตศิาสตร-เธนุเวชวิทยาฯ สัตวแพทย
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4979 นางสาว สุดสวาสด์ิ ศรีสถาปตย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4980 นาง สุดา ประทีปสุวรรณ สํานักงานเลขานุการ ครุศาสตร

4981 ศ.ดร. สุดา เกียรติกําจรวงศ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

4982 นางสาว สุดา ปรวิัติธรรม ฝายมาตรฐานหลักสูตร สบว

4983 นางสาว สุดา รังกุพันธุ ภาควิชาภาษาศาสตร อักษรศาสตร

4984 นางสาว สุดา ทินกรวงศ งานคลงั วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4985 นาง สุดา อุบลบาน สํานักงานจัดการทรัพยสิน

4986 นางสาว สุดาทิพย เฮงสวุรรณ สํานักงานโรงพยาบาล ทันตแพทย

4987 ผศ.ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน คณะอักษรศาสตร

4988 อ.ดร. สุดาพร สถิตยุทธการ คณะพยาบาลศาสตร

4989 รศ.พญ. สุดารัตน ใหญสวาง คณะแพทยศาสตร

4990 สพ.ญ. สุดารัตน นภาคณาพร โรงพยาบาลปศุสัตว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

4991 นางสาว สุดารัตน ชมแหน งานการเงนิและพัสด ุวิศวกรรม

4992 นางสาว สุดารัตน แกวรักษ หนวยการเงนิและบัญชี บัญชี

4993 นาง สุดารัตน เลอศักดิ์สิทธิ์ ศูนยบริการวิชาการและฝกอบรม พาณิชยศาสตรฯ

4994 นาง สุดารา จ่ันบุบผา ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

4995 ศ. สุดาศิริ วศวงศ ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

4996 นาง สุดี บุญญากิจ คณะแพทยศาสตร

4997 นาง สุติมา เดชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร

4998 รศ.ดร. สุทธนู ศรไีสย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

4999 รศ. สุทธาทิพย จันทรสกุล ภาควิชาเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

5000 นาย สุทธิ มนาป งานบรหิารและธุรการ สถาบันการขนสง

5001 อ.ดร. สุทธิกร อาภานุกูล ฝายวิชาการ วิทยกีฬาฯ

5002 ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

5003 น.สพ. สุทธิโชค กุลตรัยลักษณ โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

5004 นางสาว สุทธินันท วงศสุวรรณ ศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลติ

5005 ศ.นพ. สุทธิพงศ วัชรสินธุ ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

5006 นาย สุทธิพงศ สวัสดิพละ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ
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5007 รศ. สุทธิมา ชํานาญเวช ภาควิชาพาณชิยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

5008 นาง สุทธิรัตน ศรีตระกูล กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรบัสังคมศาสตรฯ สถาบันภาษา

5009 นางสาว สุทธิรัตน กิตติพงษวิเศษ กลุมงานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5010 รศ.ดร. สุทธิลักษณ ปทุมราช ภาควิชาสรรีวิทยา แพทยศาสตร

5011 นาง สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม ภาควิชาการประชาสัมพันธ นเิทศศาสตร

5012 นางสาว สุทธิวรรณ ปรีชา ศูนยจัดประชุมวิชาการ แพทยศาสตร

5013 นาย สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

5014 นาย สุทรรศน ตันตระจักร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

5015 น.พ. สุทัศน กลกิจโกวินท ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

5016 นาย สุทัศน รัตนกถิกานนท คณะวิทยาศาสตร

5017 นาย สุทัศน พงษขวัญ สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

5018 นางสาว สุทัศนีย บุญคง ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

5019 นาง สุทิน เย็นทาขาม ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

5020 นาย สุทิน กวางทอง ศูนยการศึกษาทั่วไป

5021 นาย สุทิน ศรีหิรัญ สาํนักงานเลขานุการ สัตวแพทย

5022 นาง สุทิศา นาคนํ้า หลักสูตร[MS(IT)] บัญชี

5023 นาง สุทีป แตงออน ฝายบริหาร สถาบันวิจัยสังคม

5024 นาย สุทีพ ไพรศรี หนวยหอพักนิสิต สบน.

5025 นาย สุเทพ สวนสุวรรณ ศนูยบรรณสารสนเทศ เศรษฐศาสตร

5026 นาย สุเทพ แกวกระจาง ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

5027 นาย สุเทพ รัตนบัญญัติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

5028 นาย สุเทพ นาคสวย ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

5029 นาย สุเทพ จันนา สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร

5030 นาย สุเทพ วังวารี สายงานบริหารจัดการภูมิทัศน สกภ.

5031 นาย สุเทพ อุดมแสวงทรัพย ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

5032 นาย สุธน แยมกลีบ ศนูยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

5033 ผศ.ดร. สุธนะ ติงศภัทิย ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

5034 นาง สุธนีย หงวนศริิ งานบริการการศกึษา เศรษฐศาสตร
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5035 อ.ดร. สุธรรมา นิติเกษตรสุนทร ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

5036 รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

5037 อ.ดร. สุธาดา ลอตินันทน ภาควิชาสรีรวิทยา ทันตแพทย

5038 นาง สุธาทิพย พิชญไพบูลย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร

5039 นางสาว สุธาทิพย กสิฤกษ ศูนยบรหิารกลาง สนม.

5040 นางสาว สุธาทิพย ระงับภัย หนวยทะเบียนและประเมินการศกึษา บัญชี

5041 นาง สุธิดา อิงคตานุวัฒน ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

5042 นางสาว สุธิดา ศรแีกว หนวยคัดกรองผูปวยจุดเดยีว ทันตแพทย

5043 นางสาว สุธินี รัตนอุดมสินชัย หนวยทะเบียนและประเมินผล เศรษฐศาสตร

5044 นางสาว สุธิสา เหมาะสม คณะแพทยศาสตร

5045 รศ. สุธี เอกะหิตานนท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5046 นาย สุธี ตันศรีวงษ หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

5047 นาย สุธี ไตรวิวัฒนา ฝายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน

5048 นาย สุธี แกวเสงี่ยม สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

5049 นาย สุธีย บุญลา งานบรกิารวิชาการและวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

5050 นาง สุธีรา มานะสาบุตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5051 นางสาว สุธีรา นุมมณี ศูนยการแปลและการลามฯ อักษรศาสตร

5052 อ. สุธีรา เตชคณุวุฒิ ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและบริหาร เภสัชศาสตร

5053 นาย สุนทร บัวเนตร คณะวิทยาศาสตร

5054 นาย สุนทร เทพมูล ก.สถานีวิจัยวิทยฯทางทะเลฯ เกาะสีชัง

5055 นาย สุนทร พุมจันทร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

5056 นาย สุนทร พิภพสุทธิไพบูลย ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อฯ วิทยาศาสตร

5057 รศ. สุนทรี หังสสูต คณะอักษรศาสตร

5058 นางสาว สุนทรี ศุภวงศ ศนูยเอกสารประเทศไทย วิทยทรัพยากร

5059 นาง สุนทรี ทองประเสรฐิ สโมสรอาจารย สบน.

5060 นาง สุนทรี พะยอมหอม ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

5061 นางสาว สุนทรี สิทธิสมาน หนวยอาคารสถานที่ สัตวแพทย

5062 นางสาว สุนทรี สรสนิธ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร
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5063 นาง สุนัดดา ชัยรตัน สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยพลังงาน

5064 นาย สุนัน ชนะชัย หนวยอาคารสถานที่

5065 รศ.ภญ.ดร. สุนันท พงษสามารถ คณะเภสัชศาสตร

5066 ผศ. สุนันท พันธุมีเชาวน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5067 รศ.ดร. สุนันท อัญชลีนุกูล ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร

5068 นาง สุนันท ลิ้มเทียมเจริญ คณะวิทยาศาสตร

5069 นาง สุนันท เกตุเหล็ก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5070 นาง สุนันท บุญมา คณะเภสัชศาสตร

5071 นาง สุนันท พุมใหญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5072 นาย สุนันท บอไทย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5073 นาง สุนันท รังษีกาญจนสอง ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ ศ.เครื่องมอื

5074 รศ. สุนันทา สุวรรโณดม วิทยาลัยประชากรศาสตร

5075 นาง สุนันทา คปุตกานต งานคลังและพัสด ุนิเทศศาสตร

5076 นาง สุนันทา พวงพุฒ หนวยหอพักนสิติ สบน.

5077 นางสาว สุนันทา บุญสิงห สํานักงานประกันคุณภาพ วิศวกรรม

5078 นางสาว สุนันทา วงศชาลี สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5079 นางสาว สุนันทา ชมสวน สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

5080 นาง สุนิจ สุตัณฑวิบูลย ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

5081 ผศ.ดร. สุนิดา ปรีชาวงษ คณะพยาบาลศาสตร

5082 นาง สุนิต กลิ่นพงศ สํานักงานวิทยทรัพยากร

5083 นางสาว สุนิตย ตันศยานนท โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

5084 นางสาว สุนิตย จันทรประเสรฐิ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

5085 นางสาว สุนิตรา ภาคอินทรยี ฝายวิชาการ แพทยศาสตร

5086 นาง สุนิศา สีคาํภา สํานักงานเลขานุการ บัญชี

5087 นางสาว สุนิษา กลึงพงษ หนวยสารบรรณ ประชาสัมพันธ บัญชี

5088 นาง สุนิสา สุมติร คณะอักษรศาสตร

5089 นางสาว สุนิสา ชูย่ิง ศูนยสารสนเทศนานาชาติ วิทยทรัพยากร

5090 นางสาว สุนิสา ยาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจ BBA บัญชี
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5091 นาง สุนี กลอมจิตร หนวยการเงนิ เศรษฐศาสตร

5092 นางสาว สุนีย เกศตระกูล ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5093 นาง สุนีย มีฉลาด หอสมุดกลาง วิทยทรัพยากร

5094 รศ. สุนีย สินธุเดชะ คณะครศุาสตร

5095 ศ.ดร. สุนีย มลัลกิะมาลย ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

5096 นางสาว สุนีย ธุระพันธ หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

5097 นาง สุนีย เพ็งที สํานกัตรวจสอบ สภม

5098 นาง สุนียรัตน ตรีเงิน ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5099 นาง สุเนตรา โรยสุวรรณ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

5100 นาย สุบัน บุญธรรม อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5101 นาย สุบิน ทองศรี ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5102 นาง สุบิน ภาสาลี คณะครุศาสตร

5103 นาย สุบิน ปราดเปรยีว ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5104 อ. สุเบญจา เผาเหลืองทอง ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

5105 รศ. สุปราณี จิราณรงค โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5106 รศ.พญ. สุปราณี นิรตุติศาสน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

5107 นาง สุปราณี รานจันทร งานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

5108 นาง สุปราณี แยมย้ิม หนวยการเงิน อักษรศาสตร

5109 นางสาว สุปรานี นาคคลาย สวนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

5110 นางสาว สุปรีดา ลอตระกูล สํานักบริหารกิจการนิสิต

5111 นาย สุปฎฐ แกวกุลวณิชย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5112 นาง สุปยา ฤกขะวุฒิกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

5113 นางสาว สุพกาญจน วิทยพัธนา ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

5114 ผศ.ดร. สุพงศ น่ิมกุลรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร

5115 นาย สุพจน บุญวิสุทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

5116 นาย สุพจน แจมสุวรรณ ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

5117 นาย สุพจน คลายโพธ์ิทอง คณะวิทยาศาสตร

5118 นาย สุพจน เขียวนอย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม
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5119 ศ.ดร. สุพจน หารหนองบัว ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

5120 ผศ. สุพจน ตามสายลม ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

5121 นาย สุพจน ฤทธ์ิเดช ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

5122 นาย สุพจน บุญเนยีม สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5123 นาย สุพจน มะหัย ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5124 นางสาว สุพร สังสทิธิกุล ฝายการตลาด โรงพิมพแหงจุฬาฯ

5125 นางสาว สุพรพรรณ คชวงษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5126 นาย สุพรรณ ศรโีพนทอง หนวยอาคารสถานที่ วิทยาศาสตร

5127 นาง สุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม

5128 นาง สุพรรณี เตมิแกว ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5129 นางสาว สุพรรษา โพธิบา ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

5130 นางสาว สุพรรษา ภูมิชาติ สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5131 นาย สุพรี เจะมะ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5132 นาย สุพัฒน โอเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

5133 นาย สุพัฒน ตื้อแอ ศนูยกีฬาแหงจุฬาฯ

5134 นาง สุพัตรา บัวบาน ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

5135 รศ.น.ต.หญิง สุพัตรา บุญมาก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

5136 นาง สุพัตรา ทองพริ้ม โรงพิมพแหงจุฬาฯ

5137 นางสาว สุพัตรา บุตรพรม สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5138 นางสาว สุพัตรา แซลิ้ม สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

5139 นางสาว สุพัตรา สวนลา สาขาจัตุรัสจามจุร ีศนูยหนังสอืแหงจุฬาฯ

5140 นาย สุพัทธ ทันอินอาจ ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ

5141 นาง สุพัธน รัตนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

5142 อ.ดร. สุพันธิตรา ชาญประเสรฐิ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก สหเวชศาสตร

5143 นาง สุพิชญา ตรีบุญเมือง โครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

5144 นาง สุพิณ แสงสขุ สํานักวิชาทรพัยากรการเกษตร (จ.นาน)

5145 นาย สุพิตร พิมพจักษุ หนวยศัลยกรรมผูปวยใน ทันตแพทย

5146 นางสาว สุพิน ไชยพันธ งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
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5147 นางสาว สุพินญา สุวรรณรัตน หนวยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร

5148 นาง สุพินดา ชูสกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร

5149 นาย สุพิสัณห ฝกฝน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5150 รศ. สุพีชา วิทยเลิศปญญา ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

5151 นาง สุเพ็ญพร เพ็งสอาด สถาบันภาษา

5152 นาย สุภโชค หงสกุล คณะทันตแพทยศาสตร

5153 นาง สุภมาส แกวกระแสสินธ หลักสูตรบัณฑิตชีวเคมี ทันตแพทย

5154 ศ.สพ.ญ.ดร. สุภรณ โพธิ์เงิน คณะสัตวแพทยศาสตร

5155 นาง สุภรณ จันทโรทัย งานคลังและพัสด ุนิเทศศาสตร

5156 นางสาว สุภลักษณ ดีดวย ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

5157 นางสาว สุภลัคน ลวดลาย คณะจิตวิทยา

5158 นาย สุภวัฒน วิวรรธภัทรกิจ ฝายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน

5159 นาย สุภวิทย มิตถา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5160 นางสาว สุภัชชา เหมรตันธร ศูนยคอมพิวเตอรฯ วิศวกรรม

5161 นางสาว สุภัตรา โลหวัชระกุล คณะเศรษฐศาสตร

5162 นาย สุภัทรชยั จันทสทิธิ์ คณะวิทยาศาสตร

5163 นางสาว สุภัทรศิริ พิเศษสาทร สํานักงานเลขานุการ วิทยการกีฬา

5164 นาง สุภัทรา พุกดี ศูนยบริหารกลาง สนม.

5165 อ.ดร. สุภัทรา วิเศษศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม

5166 นาง สุภัทรยีา จิตรกร สํานักงานวิทยทรัพยากร

5167 นาง สุภัสสรา อุดง คลนิิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

5168 นาง สุภา หลายคงคา สํานักงานเลขานุการ นิเทศศาสตร

5169 นาง สุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน กลุมงานวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

5170 ศ.ดร. สุภางค จันทวานิช ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

5171 นาง สุภาณี ฤกษสมโภช ศูนยบริหารกลาง สนม.

5172 นาง สุภาณี วานิชวัฒนรําลึก สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร

5173 นาย สุภาพ วาดเขียน คณะครศุาสตร

5174 นาง สุภาพ บุณยะรัตเวช คณะวิทยาศาสตร
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5175 นาง สุภาพ กําลังแพทย ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

5176 นาง สุภาพร เฉลิมวสุธา งานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5177 นางสาว สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ สํานักงานวิทยทรัพยากร

5178 นาง สุภาพร พุกเจริญ ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

5179 นางสาว สุภาพร บุญรุง สาขาวิชาภาษาเกาหลี อักษรศาสตร

5180 นางสาว สุภาพร โกมุที โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

5181 นาง สุภาพรรณ รัตนาภรณ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

5182 รศ. สุภาพรรณ โคตรจรสั คณะจิตวิทยา

5183 นาง สุภาพิมพ คชเสนี ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สถาปตย

5184 นาง สุภาภรณ เฉลิมแสนยากร ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

5185 นาง สุภาภรณ ฤทธิ์แตง สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

5186 นาง สุภาภรณ วงศวราพันธ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5187 นาง สุภาภรณ เจริญผล สํานักงานจัดการทรัพยสิน

5188 นาง สุภาวดี หมื่นหาญ หนวยธุรการและบุคคล โรงพยาบาล ทันตแพทย

5189 นาง สุภาวดี เพ็งคุม หองสมุด ทันตแพทย

5190 นาง สุภาวดี บุญโนนแต คลินิกรวม 2 ทันตแพทย

5191 รศ.ดร. สุภาวดี อรามวิทย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

5192 นางสาว สุภาวดี เหมือนคต กลุมภารกิจสนบัสนุนบัณฑิตศึกษา บัณฑติวิทยาลัย

5193 นางสาว สุภาวดี สกุลพงษ งานบริหารและธุรการ วิทยการกีฬา

5194 นาง สุภาวดี อินทรบํารุง อาคารแวนแกว ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

5195 นางสาว สุภาวดี เชื้อลิ้นฟา สํานกังานจัดการทรัพยสิน

5196 นางสาว สุภิญญา เลิศอารยะวงศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

5197 รศ. สุภิดา อนุสสรนิติสาร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

5198 นางสาว สุมณฑา รกัหลวง สถาบันภาษา

5199 นางสาว สุมณฑา โหยุขัน หนวยบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร

5200 นางสาว สุมณฑา สรวยโภค ฝายบริหาร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

5201 นางสาว สุมน ถิรจิตตกุล ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

5202 นาย สุมนต ภูพงษา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร
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5203 นางสาว สุมนทิพย โพธิ์เวียง สํานักงานจัดการทรัพยสิน

5204 นาง สุมนา ภูวพานิช คณะแพทยศาสตร

5205 รศ.พญ. สุมนา ชมพูทวีป ภาควิชาเภสัชวิทยา แพทยศาสตร

5206 นาย สุมล จันทเลิศ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5207 นาง สุมลทิพย นาคชํานาญ โรงพยาบาลปศุสัตว จังหวัดนครปฐม สัตวแพทย

5208 รศ.สพ.ญ.ดร. สุมลยา กาญจนะพังคะ ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

5209 นาง สุมลรัตน ตันธีระพลชัย ศนูยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

5210 นาง สุมามาลย รตันอักษรศลิป ฝายวิชาการ ครุศาสตร

5211 นาง สุมาลา วงษสุวรรณ สาํนักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสด ุสนม.

5212 ผศ. สุมาลี ตังคณานุรักษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5213 นาง สุมาลี ศรวีัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

5214 รศ.ดร. สุมาลี ชิโนกุล ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

5215 นาง สุมาลี ผลปราชญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5216 นางสาว สุมาลี อยูชมสุข คณะสถาปตยกรรมศาสตร

5217 นางสาว สุมาลี ยาย่ิงสุข ศนูยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

5218 นาง สุมาลี ไมพานิช ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเดก็ ทันตแพทย

5219 นางสาว สุมาลี ฮั่นตระกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

5220 นาง สุมาลี จันทรแสง สาขารัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5221 ผศ.น.สพ.ดร. สุมิตร ดุรงคพงษธร ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

5222 นางสาว สุมิตรา อังวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5223 นางสาว สุมิตรา วัฒโนดร คณะสัตวแพทยศาสตร

5224 ผศ. สุมิตรา เทียนตระกูล โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5225 นาง สุมิตรา คงสมบูรณ สํานักงานเลขานุการ นิติศาสตร

5226 นาย สุเมธ วัชระชัยสุรพล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

5227 ศ.ดร. สุเมธ ชวเดช วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

5228 นาย สุเมธ ตันตระเธียร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

5229 นาย สุเมธ สุขศรี ฝายประมวลผลขอมูล สํานักทะเบียน

5230 นาย สุรงค สุวรรณวานิช ฝายบริหาร ทส.
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5231 ผศ. สุรชัย ชลประเสริฐ ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน สถาปตย

5232 ผศ.นพ. สุรชัย เคารพธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

5233 รศ.ดร. สุรชัย พรภคกุล ภาควิชาเคม ีวิทยาศาสตร

5234 นาย สุรชยั สมบัติบริบูรณ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5235 รศ.ดร. สุรเชษฐ หลิมกําเนิด ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

5236 นาย สุรโชติ โคตรสมบัติ ฝายพิมพและทําสําเร็จ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

5237 นางสาว สุรดา สุวรรณปกษ งานสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5238 นาย สุรเดช พันธุลี ศูนยสื่อสารองคกร สนม

5239 นาย สุรเทพ บัวเพ็ชร ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

5240 นาย สุรพงค โมงปราณีต สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

5241 ผศ.ภก. สุรพงษ เก็งทอง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

5242 นาย สุรพงษ ไชยเสนา หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

5243 นาย สุรพงษ ธรรมนิธา ฝายการเงิน สบง

5244 นาย สุรพงษ ศิรกิุลวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

5245 นาย สุรพล ศิริศกัดิ์ คณะครศุาสตร

5246 ศ.กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬหรักษ คณะนเิทศศาสตร

5247 นาย สุรพล ชลวิไล คณะนิเทศศาสตร

5248 นาย สุรพล สายพานิช ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

5249 นาย สุรพล ไกรสราวุฒิ ธรรมสถาน สบศ.

5250 นาย สุรพล จิวาลักษณ คณะวิศวกรรมศาสตร

5251 นาย สุรพล สงครามยศ ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

5252 นาย สุรพล คงสมบูรณ คณะนิเทศศาสตร

5253 นางสาว สุรภรณ คลายวงษ หนวยแผนและงบประมาณ ครุศาสตร

5254 นาง สุรภา เตรียมชัยศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5255 นาง สุรภา ปณฑกรณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

5256 นาง สุรภา อวมอิ่มพืช คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

5257 นาง สุรภี ศริิสัมพันธ ศนูยเคร่ืองมอืวิจัยวิทยาศาสตรฯ

5258 นาง สุรภี บุญเกษม คณะวิทยาศาสตร
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5259 นาง สุรภี โรจนอารยานนท สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5260 ผศ.ดร. สุรภี รุโจปการ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

5261 รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร

5262 นาย สุรวิทย ตันเตงผล ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5263 นาย สุรวิทย สุขบัณฑิตย อาคารแวนแกว ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

5264 นาย สุรวุฒิ เพิ่มวงศ สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา

5265 นาย สุรศักดิ์ ชี้รตัน ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย

5266 นาย สุรศักดิ์ หนูจันทรแกว คณะแพทยศาสตร

5267 นาย สุรศักดิ์ มีนิล หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เศรษฐศาสตร

5268 นาย สุรศักดิ์ สทิธิสังข ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5269 นาย สุรศักดิ์ สวนบุญ สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

5270 อ.ดร. สุรศกัดิ์ ชื่นศรีวิโรจน ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

5271 นาย สุรศักดิ์ เกาเดน ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

5272 ศ.นพ. สุรศกัดิ์ ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5273 นาย สุรศักดิ์ อรรถจินดา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5274 นาย สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร ฝายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีฯ สบท

5275 นาย สุรศักดิ์ เจริญวีรกุล สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5276 อ.ดร. สุรสา โคงประเสรฐิ ฝายวิชาการ วิทยกีฬาฯ

5277 อ. สุรสิงห นิรชร คณะครุศาสตร

5278 นาย สุรสทิธ์ิ เสถียรทิพย ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5279 รศ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศวัฒนา ภาควิชาสูติศาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

5280 นาย สุรสหี สงทานินทร ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

5281 อ.ดร. สุรัชดา รีคี คณะนิตศิาสตร

5282 นาง สุรัชวดี วิริยะยิ่งศริิ สถาบันภาษา

5283 นางสาว สุรัชสวดี พิมพทอง สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5284 นาย สุรตัน ปนศิริ ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

5285 นาง สุรัตน สืบสาย สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร

5286 รศ.ภก.ดร. สุรัตนา อํานวยผล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร
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5287 นาง สุรัตนา ตั้งจิตไพศาล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5288 นาง สุรางค อนุกูล คณะวิทยาศาสตร

5289 ศ.พญ.ดร. สุรางค นุชประยูร ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

5290 นางสาว สุรางค พรมโลก สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5291 นางสาว สุรางคณา คงเพชร ภาควิชากุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร

5292 นางสาว สุรางครตัน จําเนยีรพล สถาบันวิจัยสังคม

5293 รศ.ดร. สุรางคศรี ตันเสียงสม คณะอักษรศาสตร

5294 นางสาว สุรารักษ พรมยอด หนวยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร

5295 นาย สุรชิยั หวันแกว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

5296 นาย สุรเิชษฐ เหลืองอราม หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

5297 นางสาว สุรินดา คําโท สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย

5298 นาง สุรินทร ชื่นมัจฉา สํานักงานเลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

5299 นาย สุรนิทร ผลานุสนธ์ิ หนวยบริการวัสดุการศึกษา สถาบันภาษา

5300 นาย สุรนิทร คําบุญมี สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5301 นาย สุรยิน ศิริธรรมปติ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

5302 นาย สุรยินต ฤทธ์ิมหันต งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

5303 นาย สุรยิะ สะโมสร ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

5304 นาย สุรยิะ ชมสวัสดิ์ หนวยโสตทัศนศึกษา แพทยศาสตร

5305 นาย สุรยิะ จันทรทอง หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

5306 อ. สุริยัณห สาระมูล ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

5307 นาย สุรยิา เลิศศรี งานบริหารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

5308 นาง สุริยาพร อินทรสุวรรณ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

5309 นางสาว สุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

5310 นาง สุริศา ทวีวัฒน ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

5311 นาง สุรี นีซัง ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

5312 รศ.ดร. สุรีนา ชวนิชย ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

5313 นางสาว สุรีย ชุณหเรืองเดช สาขาวิชาภาษาจีน อักษรศาสตร

5314 นาง สุรีย ทรัพยสงา สํานักงานวิทยทรัพยากร
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5315 ผศ.ดร. สุรีย เจียรณมงคล ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรฯ เภสัชศาสตร

5316 นางสาว สุรีย เอื้อประสพผล สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5317 นางสาว สุรีย นิคมเขต สวนบริหารกิจการจัตรัุสจามจุรี

5318 นางสาว สุรียพรรณ กลิ่นหวล ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร

5319 นางสาว สุรีรัตน เหลืองวรคุณ ศนูยชีววิทยาชองปาก ทันตแพทย

5320 นางสาว สุรีรัตน เครือสุวรรณ งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

5321 นาง สุรีรัตน นุชนวล ศูนยวิทยาการวิจัยแพทยศาสตร แพทยศาสตร

5322 นางสาว สุรีรัตน ชํานาญเขตรกรณ แผนกการเงิน

5323 นางสาว สุรีวรรณ บรบิูรณ สถาบันวิจัยพลังงาน

5324 ผศ. สุลักษณ ผลานุวงศ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย

5325 นางสาว สุวณีย ปนทอง ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทย

5326 นาง สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ภาควิชาประวัติศาสตร อักษรศาสตร

5327 นางสาว สุวดี อินตะวิชัย สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5328 นางสาว สุวนา นาคพิทักษ ฝายการงบประมาณ สบย

5329 รศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

5330 นางสาว สุวพัชร ใยบัวเทศ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

5331 นาย สุวรรณ ชมรุง ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

5332 นาย สุวรรณ ชวงฤทธ์ิ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5333 นางสาว สุวรรณา กิจโอภาส ฝายประมวลผลขอมูล สํานักทะเบียน

5334 นางสาว สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร คณะอักษรศาสตร

5335 รศ.ภญ. สุวรรณา เหลืองชลธาร คณะเภสัชศาสตร

5336 นาง สุวรรณา ทิมสถิตย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5337 นางสาว สุวรรณา แซเฮง งานนโยบายและแผน อักษรศาสตร

5338 อ.ดร. สุวรรณา สถาปตยพัฒนา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร

5339 นาง สุวรรณา บุญเสรมิ ศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร

5340 นางสาว สุวรรณา คุมเณร หนวยการเงนิและบัญชี บัญชี

5341 นางสาว สุวรรณา สมบัติรกัษาสุข สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

5342 นางสาว สุวรรณี เต็งอํานวย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร
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5343 นางสาว สุวรรณี จงจิตตโพธา สํานกังานเลขานุการ เศรษฐศาสตร

5344 รศ. สุวรรณี นิธิอุทัย ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย

5345 นางสาว สุวรรณี จิรพงศไผท สํานักตรวจสอบ สภม

5346 นาง สุวรรณี รักลอย ฝายบริหาร ศูนยสุขภาพ

5347 รศ.ดร. สุวลัย ประดิษฐานนท คณะวิศวกรรมศาสตร

5348 นางสาว สุวไล พวงไสว หนวยสารบรรณ ทันตแพทย

5349 นาง สุวัชรี อินทรวิจิตร สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

5350 นาย สุวัฒน ศิลริ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

5351 นาย สุวัฒนา วงษกะพันธ ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

5352 รศ.ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ คณะครศุาสตร

5353 นาง สุวัทนา อารีพรรค คณะแพทยศาสตร

5354 นาง สุวารี โฉบพระกลบั ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

5355 นางสาว สุวารี ศรีสิงห ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5356 ผศ.ดร. สุวิณี วิวัฒนวานิช คณะพยาบาลศาสตร

5357 นางสาว สุวิตรา อาภาศิลป สํานักงานเลขานุการ ศ.เครื่องมอื

5358 นาง สุวิตรา เลิศวรรณวิทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5359 ศ.นพ. สุวิทย ศรอีัษฎาพร ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

5360 นาย สุวิทย นาคพีระยุทธ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

5361 นาย สุวิทย คิ้วงาม ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

5362 รศ. สุวิทย บุณยะเวชชีวิน ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

5363 ผศ.ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครศุาสตร

5364 นาง สุวิภา ไชยปญญา ศนูยบริหารกลาง สนม.

5365 ผศ. สุวิมล รุงเจริญ ภาควิชาประวัตศิาสตร อักษรศาสตร

5366 ผศ. สุวิมล สรรพวัฒน คณะแพทยศาสตร

5367 นาง สุวิมล ฮอลล(กอเกิดวิบูลย) ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5368 นางสาว สุวิมล ราชธนบริบาล สถานศกึษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ

5369 นางสาว สุวิมล นุมมณี หนวยการเจาหนาที่ อักษรศาสตร

5370 นาง สุวิมล มั่นอินทร ศูนยวิทยาการวิจัยแพทยศาสตร แพทยศาสตร
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5371 ผศ.ดร. สุวิมล ทรัพยวโรบล ภาควิชาเวชศาสตรธนาคารเลือดฯ สหเวชศาสตร

5372 นางสาว สุวิมล มากร สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5373 นาง สุวิสา มีดอกดวง หนวยการเจาหนาที่ แพทยศาสตร

5374 นาง สุหราย สายศร คณะเภสัชศาสตร

5375 นาย เสก สวัสดี ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน สถาปตย

5376 รศ.ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธ์ิชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม

5377 ศ.ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย ภาควิชาสถิติ พาณิชยศาสตรฯ

5378 นาย เสกสรรค กลิ่นกาหลง พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

5379 นาง เสงี่ยม จิตจันทรเพ็ญ คณะครุศาสตร

5380 นาย เสฏฐศุภณัฐ รัศมทิัต หนวยการประชุม ประชาสัมพันธ แพทยศาสตร

5381 นาย เสถียร เชยประทับ ภาควิชาวารสารสนเทศ นิเทศศาสตร

5382 ผศ. เสถียร วงศสารเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

5383 นาย เสถียร รุจิรวนิช งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5384 นาย เสถียร จันทรที ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5385 อ. เสนห บุญชวย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5386 นาย เสนห เอมบางเตย หนวยตําราและเอกสาร สถาปตย

5387 นาย เสนห สาระกูล ฝายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศฯ สบภ

5388 นาย เสนห มังกรวงศ ฝายทะเบียนเรยีน สํานักทะเบียน

5389 นาย เสนห มนนอก ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5390 นาย เสนาะ สุสัณกุลธร ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

5391 นาย เสมียน สิงขรอาจ ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5392 ศ.ดร. เสริชย โชติพานิช ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

5393 นาง เสรมิศรี หอทิมาวรกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5394 นาย เสรี พงษขวานอย หนวยสารบรรณ บัณฑติวิทยาลัย

5395 นาย เสรี วิชเวช คณะวิศวกรรมศาสตร

5396 นาย เสรี จินาสา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5397 นาย เสรยี ฐิตาจารย สํานักงานจัดการทรัพยสิน

5398 นางสาว เสวย จําเนียรกุล คณะวิทยาศาสตร
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5399 รศ.ดร. เสาวคนธ รตันวิจิตราศิลป คณะเภสัชศาสตร

5400 นาง เสาวณี บุพลับ งานสารบรรณแลธุรการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5401 นาง เสาวณีย วีระสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร

5402 นาง เสาวณีย เต็มอุดม งานบริการการศกึษา แพทยศาสตร

5403 นาง เสาวนีย นุชนาฏนนท สํานักงานเลขานุการ เศรษฐศาสตร

5404 นางสาว เสาวนีย รจุิฤกษ ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

5405 นาง เสาวพร บุญชวย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5406 ผศ. เสาวภา ฉายะบุระกุล สถาบันภาษา

5407 อ. เสาวภา หลิมวิจิตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร

5408 นางสาว เสาวภา แสนสุด ศนูยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

5409 นาง เสาวรจน ชวยจุลจิตร ภาควิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร

5410 ผศ.ดร. เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

5411 อ.ดร. เสาวรัตน จันทะโร ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

5412 นางสาว เสาวรัตน สุวิทยธรรม สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5413 นาง เสาวลักษณ จักรไพวงศ คณะทันตแพทยศาสตร

5414 นางสาว เสาวลักษณ ออนเจริญ กลุมงานบรหิารและธุรการ นิตศิาสตร

5415 นางสาว เสาวลักษณ ขายสุวรรณ อาคารแวนแกว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5416 ผศ.ดร. เสาวลักษณ เลิศบุศยสุรพลชัย ภาควิชาเคหการ สถาปตย

5417 นางสาว แสงจันทร ลิ้มจิรกาล งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5418 นาง แสงจันทร ภักดีกลาง งานบรหิารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5419 นาย แสงดาว ไทรจันทร สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5420 นาง แสงนวล นวลตรณี คณะวิทยาศาสตร

5421 นาง แสงเพ็ญ ไพสิฐวิโรจน งานบรกิารการศกึษา จิตวิทยา

5422 ผศ.ดร. แสงระวี ประดิษฐานนท สถาบันภาษา

5423 นาย แสงหลา ทิตยวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร

5424 นาง แสวง มหามิตรมงคล ภาควิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร

5425 นาย โสตถิพงศ พิชัยสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

5426 ผศ. โสภณ บัวชาติ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร
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5427 นาย โสภณ วุธรา คณะสัตวแพทยศาสตร

5428 นาย โสภณ เพ็งย่ีสน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย

5429 นาย โสภณ ขันติอาคม คณะเศรษฐศาสตร

5430 นาย โสภณ เหนียวแนน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

5431 นาย โสภณ พึ่งพงษ สายงานซอมบํารุง สกภ.

5432 นาง โสภา จิระวงศอราม ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมอื ศ.เครื่องมอื

5433 นาย โสภา ชอบจิตร ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5434 นางสาว โสภา ศรีออน ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5435 นาย โสภาคย มนัสนยกรณ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

5436 นาง โสภาพรรณ ชยสมบัติ คณะครุศาสตร

5437 นางสาว โสภิตา เกงการชาง หนวยการเงนิและบัญชี นิติศาสตร

5438 อ.ดร. โสมฤทัย สุนธยาธร ฝายวิชาการ วิทยกีฬาฯ

5439 รศ.ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร

5440 รศ.ดร. โสรีช โพธิแกว คณะจิตวิทยา

5441 นางสาว โสลัดดา ชัชวาลวิจิตร งานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย

5442 นาย ไสว นัยนิตย สํานักงานเลขานุการ อักษรศาสตร

5443 นาย ไสว รักแดน หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาปตย

5444 นาย ไสว มั่งมี ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5445 นาย หงิม ขําหวง สายงานบรหิารจัดการภูมิทัศน สกภ.

5446 นาง หทัยกาญ แปนแกว หนวยสารบรรณ แพทยศาสตร

5447 นางสาว หทัยชนก โยธานันท ปริทันตวิทยา ทันตแพทย

5448 นางสาว หทัยทิพย ภาคอินทรีย งานบรกิารวิชาการและวิจัย สัตวแพทย

5449 นาง หทัยทิพย กิจพิพัฒน ศนูยบรรณสารสนเทศ เศรษฐศาสตร

5450 นางสาว หทัยพร แสงศริินาวิน สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรพัยสิน จุฬาฯ

5451 รศ.ดร. หน่ึงฤดี โลหผล สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน อักษรศาสตร

5452 นางสาว หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน อักษรศาสตร

5453 นาง หนูพัน โชตินาเสียว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5454 นางสาว หนูภักดิ์ สําราญออง คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย
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5455 นาง หรรษา พิสุทธิวงษ ศ.บรกิารสารสนเทศเพื่อการเรียนรูฯ วิทยทรัพยากร

5456 นางสาว หรรษา คําลวน ฝายพิพิธภัณฑและหอศิลป สบศ.

5457 นาง หฤทัย กิตตอิําพน สถาบันภาษา

5458 นาง หอมจันทร ศรโีสภา สวนจัดการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5459 นาย หอมเชาว แกวทอง ฝายการเงิน สบง

5460 นาง หัทยา จงประสิทธิ์กุล ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร

5461 อ. หัสคณุ บริพนธมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

5462 นางสาว หิรวดี พระยาครุฑ หนวยบัณฑิตศกึษาฯ แพทยศาสตร

5463 นาย หิรัญ แจงไพร ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5464 นางสาว เหมือนเดือน พิศาลพงศ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

5465 นาย เหวียง ทองไพจิตร คณะแพทยศาสตร

5466 นาย แหลมทอง จันทรเขียว หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

5467 รศ.นพ. องอาจ วิพุธศิริ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

5468 นาย องอาจ ศิรผิล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

5469 นางสาว อชิรญา บัวทอง ฝายประสานงานและเครือขายกิจการนิสิต สบน

5470 นาย อณุมาศ บัวเขียว กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

5471 นาง อโณทัย เกิดเจริญ งานคลังและพัสด ุวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5472 นางสาว อโณทัย อินตะกาวิล ภาควิชาปรสิตวิทยา แพทยศาสตร

5473 ศ.นพ. อดิศร ภัทราดูลย ภาควิชาออรโธปดิกส แพทยศาสตร

5474 นาย อดิศร ชวนป ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

5475 นางสาว อดิศร ไทยพิพัฒน สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5476 นาย อดิศักดิ์ ฟองสวัสดิ์ คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

5477 นาย อดิศักดิ์ ตอยปาน งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ทันตแพทย

5478 นาย อดุลย กาขาว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

5479 นาง อดุลย มีทองหลาง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5480 อ.นพ. อติคุณ ธนกิจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

5481 ศ. อติชาต พรหมาสา ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

5482 นางสาว อติวรรณ พวงวัฒนา หนวยการเงินและบัญชี วิศวกรรม
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5483 นาง อทิตยา รวมวงศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

5484 นาย อธิชัย จินวุฒิ โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

5485 นาย อธิปตย ธํารงธัญลักษณ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5486 อ.ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร

5487 นาย อธิภู นันทประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

5488 นาย อธิภู อนันตดํารงรตัน ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

5489 นาย อธิวัฒน คนบุญ ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

5490 นาย อธิศพันธุ จุลกทัพพะ ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

5491 นางสาว อนงค บัวศรี กิจกรรมธุรการ สบม

5492 รศ.สพ.ญ.ดร. อนงค บิณฑวิหค ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย

5493 นางสาว อนงค ปนศริิ แผนกหนังสือไทย

5494 นางสาว อนงคนาฏ ภักดีณรงค ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

5495 อ.สพ.ญ.ดร. อนงคนาฏ อัศวชีพ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

5496 รศ.ดร. อนงครัตน การเที่ยง ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

5497 อ.นพ. อนพัช สรรพาวัตร ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

5498 นาย อนันต อัตชู คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

5499 นาย อนันต มากนอยแถม ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5500 นาย อนันต วีระณรงค ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

5501 ผศ.นพ. อนันต จงเถลิง ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

5502 ร.ต. อนันต มีรกัษา ภาควิชาธรณวีิทยา วิทยาศาสตร

5503 พ.อ. อนันต ชูย่ิงสกุลทิพย คณะครศุาสตร

5504 นาย อนันต สัญญะพัฒน สํานักบรหิารกิจการนิสิต

5505 นาย อนันต เกตุสวัสดิ์ ฝายบรหิาร ทส.

5506 รศ.ดร. อนันตชัย คงจันทร ภาควิชาพาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตรฯ

5507 อ.นพ. อนันตโชติ วิมุกตะนนัทน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

5508 นาย อนันตสิน เตชะกําพุช ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

5509 นาย อนิรทุธ์ิ ขําทอง คณะแพทยศาสตร

5510 อ.ดร. อนิวรรตน ตันเดชานรัุตน สํานกับริหารหลักสูตรวิศวกรรมฯ วิศวกรรม
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5511 นาง อนุ จันทวาส ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5512 นาย อนุกูล เหล็กจีน งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

5513 นาย อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรม

5514 นาย อนุกูล ทองเพชร ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5515 นาย อนุชา ตีระรัตน ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5516 นาย อนุชา เจริญวงษ ฝายบรหิาร โรงพิมพแหงจุฬาฯ

5517 นาย อนุชิต เอี่ยมละออ พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน สบศ.

5518 รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รงัสีพิพัฒน ภาควิชาพยาธิวิทยา สัตวแพทย

5519 นาย อนุพงษ พรมดวง สาขา ม.พะเยา จ.พะเยา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5520 อ.ดร. อนุภาพ สมบูรณสวัสดี ภาควิชาสถิติ พาณชิยศาสตรฯ

5521 นาย อนุรกัษ ศรีอริยวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม

5522 นาย อนุรกัษ อําพันศรี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

5523 นาย อนุรทุธ เปรมนรัินดร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5524 นาง อนุวงศ นุมลืมคิด งานวิทยบรกิารทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม

5525 นาย อนุวัฒน ชอบสันเทียะ ศนูยกฎหมายและนิติการ สนม.

5526 นาย อนุวัฒน แตงทอง สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม

5527 นาย อนุสรณ รงัสิโยธิน วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5528 นาย อนุสรณ จิตรวิมลรัตน งานกายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

5529 นาย อเนกพล เกื้อมา ฝายวิจัย สถาบันวิจัยสังคม

5530 นางสาว อโนทัย แทนสวัสดิ์ หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

5531 นาง อโนมา พุธขุนทด คลินิกบัณฑิตศึกษา ทันตแพทย

5532 นางสาว อภันตรี ศรีปานเงนิ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5533 นาง อภิชนา ชิตณรงค กลุมภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย

5534 นาย อภิชัย ทะนัน ศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยทรัพยากร

5535 นาย อภิชัย จูสอนเวทย ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5536 นาย อภิชัย ทหารไทย ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมิภาค จ.นาน

5537 ผศ.นพ. อภิชัย วสุรตัน ภาควิชาสูตศิาสตร-นรเีวชวิทยา แพทยศาสตร

5538 นาย อภิชาติ สังขประสิทธ์ิ หนวยสรีรวิทยา สัตวแพทย
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5539 นาย อภิชาติ เจริญจ่ัน ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ

5540 ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ ครุศาสตร

5541 นาย อภิชาติ กาญจนทัต กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

5542 นาง อภิญญา บินเช็ค คณะอักษรศาสตร

5543 นางสาว อภิญญา บุญประกอบ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

5544 นาง อภิญญา บินซัน หนวยชีวเคมี สัตวแพทย

5545 นางสาว อภิญญา ลาญาติ ภาควิชาเคมีเทคนิค วิทยาศาสตร

5546 นางสาว อภิญญา สังขกะนิษฐ หนวยการเงนิ แพทยศาสตร

5547 นางสาว อภิญญา คงเจรญิ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5548 นางสาว อภิญญา พรมณะ แผนกการเงิน

5549 นาย อภินันท อินทรไชยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

5550 ผศ.ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ ภาควิชานโยบาย การจัดการฯ ครศุาสตร

5551 นางสาว อภิรดี สุขดี สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

5552 อ. อภิรดี เจริญเสนีย ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

5553 นางสาว อภิรดี ณ สงขลา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5554 นาง อภิรมย ฮานสกี หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

5555 นาย อภิรักษ สันติงามกุล ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตร

5556 อ.ดร. อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ ภาควิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร

5557 รศ.ดร. อภิรัตน เพ็ชรศิริ ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

5558 อ. อภิวรรธน นุตเวช ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

5559 นาย อภิวัฒน สุดสอาด ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5560 นาย อภิวัฒน สุดสาคร งานคลังและพัสดุ ศิลปกรรม

5561 นาย อภิสัณห สนธิลาวัฒน สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5562 อ.ดร. อภิสิทธ์ิ อึ้งกิจจานุกิจ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

5563 นาย อภิสิทธิ์ โพธิ์ฝาย สวนสถาปตยกรรม โครงสรางพื้นฐาน สกภ.

5564 นาย อภิสิทธิ์ หะสาเมาะ หนวยการเงิน ทันตแพทย

5565 นาย อภิสิทธิ์ ทองธรรม สาขาจัตุรัสจามจุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5566 ผศ. อมตา เวชพฤติ สถาบันภาษา
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5567 นาย อมร อุบลชลเขตต คณะวิทยาศาสตร

5568 นาง อมร บุญยะ ภาควิชาวัสดุศาสตร วิทยาศาสตร

5569 นาย อมร เต็มนุช หนวยจัดหาพัสด ุทันตแพทย

5570 นาง อมร นพตระกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5571 ผศ.ดร. อมรชัย อาภรณวิชานพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

5572 นาย อมรชัย สุขสุสุทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

5573 นางสาว อมรรัตน แกนแกว หนวยการเงิน ทันตแพทย

5574 นางสาว อมรรัตน โพธิสิทธิ์ สํานักตรวจสอบ สภม

5575 นางสาว อมรรัตน ศรสุีรภานนท สํานักงานวิทยทรัพยากร

5576 นางสาว อมรรัตน บุบผโชติ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5577 นาง อมรลักษณ เทพบุตร ภาควิชาศัลยศาสตร ทันตแพทย

5578 นางสาว อมรลักษณ พิมพวิชัย ศูนยกฎหมายและนิติการ สนม.

5579 รศ. อมรา รอดดารา คณะครศุาสตร

5580 นาง อมรา สิงหสุต สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม.

5581 ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร

5582 นางสาว อมรา ขมวดทรัพย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5583 ผศ. อมราวดี อังคสุวรรณ ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร

5584 นางสาว อมฤต บรรลงัก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5585 นาง อรคณา สุทธิรัตนชัย ฝายการประชุม สรรหาและแตงต้ัง สภม

5586 รศ.ดร. อรจรีย ณ ตะกั่วทุง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา ครุศาสตร

5587 นาง อรชา พันธุบรรยงก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5588 นางสาว อรญา ฉิมถาวร งานเผยแพรวิชาการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5589 นางสาว อรญา สีสวาท โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5590 นางสาว อรณศิ ปนยารชุน ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

5591 รศ. อรณี นวลสุวรรณ คณะรฐัศาสตร

5592 นางสาว อรณี เนียมทอง หส.เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร

5593 นาง อรดี กาญจนภี ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

5594 ผศ. อรทัย วิมลโนธ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร
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5595 นาง อรทัย ชวาลภาฤทธ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

5596 นาง อรทัย ทรัพยสกุล คณะรัฐศาสตร

5597 นางสาว อรทัย ชะรอยรัมย โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5598 นางสาว อรทัย ชวนนิยมตระกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5599 นาง อรนารถ จันทรศุภฤกษ ฝายทะเบียนเรียน สํานักทะเบียน

5600 รศ.พญ. อรนชุ เกี่ยวของ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

5601 อ.ทญ.ดร. อรนชุ เตชาธาราทิพย ภาควิชาทันตกรรมสาํหรับเด็ก ทันตแพทย

5602 นางสาว อรนุช เศวตรัตนเสถียร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร

5603 นางสาว อรนุชา อัฎฎะวัชระ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5604 รศ.ดร. อรพรรณ ลอืบุญธวัชชัย คณะพยาบาลศาสตร

5605 รศ. อรพรรณ พนัสพัฒนา ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย นิติศาสตร

5606 ทญ. อรพรรณ รุงโรจนวิทยกุล หนวยทันตกรรมรากเทียม ทันตแพทย

5607 นาง อรพรรณ จิตตวราวงษ หนวยทันตกรรมฉุกเฉิน ทันตแพทย

5608 นางสาว อรพรรณ ไชยบุรี คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

5609 นางสาว อรพรรณ เปยมชูชาติ สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

5610 นาง อรพิน พยุงวงษ งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

5611 นางสาว อรพินท บุณยพรรค คณะวิทยาศาสตร

5612 ผศ. อรพินท ขจรอําไพสุข ภาควิชากฎหมายการปกครองฯ นิติศาสตร

5613 ผศ. อรพินท วิบูลยพันธุ คณะครุศาสตร

5614 นาง อรพินท บุนนาค วิทยาลัยประชากรศาสตร

5615 นาง อรพินท ดวงจิตตงาม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5616 นางสาว อรพินธุ ชาติอัปสร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

5617 ผศ.ดร. อรรจน เศรษฐบุตร ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตย

5618 นาย อรรณพ เธียรถาวร ภาควิชาการส่ือสารมวลชน นเิทศศาสตร

5619 ศ.น.สพ.ดร. อรรณพ คุณาวงษกฤต คณะสัตวแพทยศาสตร

5620 นาย อรรณพ สุริยสมบูรณ ภาควิชาสัตวบาล สัตวแพทย

5621 ผศ.ดร. อรรถกร ปาละสุวรรณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก สหเวชศาสตร

5622 นาย อรรถพล ทองประสาร สํานักงานเลขานุการ ครศุาสตร
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5623 นาย อรรถพล โสภา ฝายการตลาด โรงพิมพแหงจุฬาฯ

5624 รศ.ดร. อรรถยา สุวรรณระดา สาขาวิชาภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร

5625 นาย อรรถวิทย สุดแสง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

5626 อ.ทพ. อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

5627 ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

5628 สพ.ญ. อรรัมภา ศรมีวง โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย

5629 นางสาว อรฤทัย ภิญญาคง ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร

5630 พญ. อรลักษณ รอดอนันต ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

5631 นาง อรวรรณ ขมวัฒนา โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5632 รศ.ดร. อรวรรณ ปลันธนโอวาท ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร

5633 นาง อรวรรณ ศรสุีราช สถาบันวิจัยสังคม

5634 นางสาว อรวรรณ ทองยา หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีฯ เศรษฐศาสตร

5635 ผศ.ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย

5636 นางสาว อรวรรณ มัทธวสูตร กลุมภารกิจหลักสูตรสหสาขาวิชา บัณฑติวิทยาลัย

5637 นางสาว อรวิภา ก่ําใย สถาบันภาษา

5638 นาง อรวีณา บุตรวงศ ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

5639 พญ. อรศรี รมยะนนัทน ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

5640 นาง อรศรี อารยะกุล หนวยบัญชี แพทยศาสตร

5641 นางสาว อรศศิพัชร แตงจืดวุฒิคุณ ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5642 นาง อรษา แววหงษ งานบริการวิชาการและวิจัย สัตวแพทย

5643 นาง อรษา ขันธศักดิ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แพทยศาสตร

5644 นางสาว อรสา สุระเสียง คลินิกบัณฑิตศกึษา ทันตแพทย

5645 นาง อรสา เอี่ยมสะอาด งานนโยบายและแผน แพทยศาสตร

5646 นางสาว อรสา เหนี่ยงแจม สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

5647 รศ. อรสิริ ชื่นทรวง ภาควิชากายวิภาคศาสตร สัตวแพทย

5648 นางสาว อรอนงค เพชรบุตร คณะแพทยศาสตร

5649 รศ.ภญ.ดร. อรอนงค กังสดาลอําไพ คณะเภสัชศาสตร

5650 ผศ.ทญ. อรอนงค วนิชจักรวงศ ภาควิชาปริทันตวิทยา ทันตแพทย
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5651 อ.ดร. อรอนงค ลาภปริสุทธิ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม

5652 นางสาว อรอนงค วงษนุช หนวยการเงินและบัญชี เภสัชศาสตร

5653 นางสาว อรอุมา ซองรัมย สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5654 นาง อรอุมา ขําวิจิตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5655 นางสาว อรอุมา ปานทิพย หนวยจัดจําหนาย สถาบันภาษา

5656 นางสาว อรอุมา เทพพิชัยยานนท ฝายกฎหมายและนิตกิรรม ทส.

5657 รศ. อรอุษา สรวารี ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

5658 รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

5659 นาย อรัญ อินเจริญศกัดิ์ ภาควิชาชีวเคมี วิทยาศาสตร

5660 นาง อรัญญา ลพหงษ ศูนยเครือขายคอมพิวเตอร เภสัชศาสตร

5661 นางสาว อราม สุคนัธนาค คณะแพทยศาสตร

5662 นาย อราม ศิรพิันธุ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร

5663 นาง อริยา สิงหเสนี คณะวิศวกรรมศาสตร

5664 รศ.ดร. อริยา จินดามพร ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

5665 นาง อริยา ขันบุญ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร

5666 นางสาว อริยา จุมมา สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุร ีศนูยหนังสือแหงจุฬาฯ

5667 นาง อริยาภรณ ประคองวงษ ภาควิชาพยาธิวิทยา แพทยศาสตร

5668 นางสาว อริสรา บุญมา ฝายบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ สบท

5669 นาง อริสา มโหทาน สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

5670 นาง อริสา พรมโคตร หนวยการเงนิ อักษรศาสตร

5671 นาง อรุณ กลอมจิตร ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษฯ เภสัชศาสตร

5672 นาง อรุณ สนิทนวล สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตต์ิ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5673 นาย อรุณชยั นรเศรษฐกมล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

5674 นางสาว อรุณพรรณ ลิ่มทอง งานบรหิารและธุรการ สถาบันวิจัยพลังงาน

5675 นางสาว อรุณรัตน มานกลาง สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5676 ผศ.ดร. อรุณศริิ ชิตางกูร ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร

5677 นางสาว อรุณา ศิลปนิลมาลย งานบริหารและธุรการรพ.สัตวเล็ก สัตวแพทย

5678 นางสาว อรุณี รัตนาธาร โรงพยาบาลสัตวเล็ก สัตวแพทย
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5679 นางสาว อรุณี เลิศชวนะกุล ภาควิชาจักษุวิทยา แพทยศาสตร

5680 นางสาว อรุณี หรรษาจรญูโรจน สํานักงานเลขานุการ วิศวกรรม

5681 อ.ดร. อรุณี กําลัง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

5682 นางสาว อรุณี ไทยกูล สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

5683 นางสาว อรุณี บุญสุภาพร สายงานบริหารงบประมาณ สผค.

5684 นาง อรุณี ทองเนียม ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทย

5685 นาง อรุณี สุขเกษม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

5686 นางสาว อรุณี ศรอีุดม ฝายบัญชี

5687 นางสาว อรุบล โชติพงศ งานวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5688 วาที่ ร.ต. อลัมพล สังฆเศรษฐี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5689 ผศ.ดร. อลิศรา ชูชาติ ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครศุาสตร

5690 นางสาว อลิสา มะโอลี ฝายวิชาการ ครุศาสตร

5691 นาง อลิสา สุกดาว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5692 นางสาว อลีนา เซ็มแมนหมัด ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาฯ

5693 รศ. อวยพร พานิช ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นเิทศศาสตร

5694 รศ.ดร. อวยพร เรืองตระกูล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร

5695 นาง อวัตถา เทพหยด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5696 รศ.ดร. อศิ บุญจิตราดุลย ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

5697 อ. อศินา พุทธคุณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5698 นาย ออด ปานชื่น คณะวิทยาศาสตร

5699 นาย ออนตา นารี ฝายบรหิารงานบุคคล สบม

5700 นาย อะนัส อามินเซน็ ฝายวิชาการ สถาบันภาษา

5701 ผศ.ดร. อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม

5702 นาย อัคเดช เกษเจริญ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5703 นาย อัครชัย จิตระการ ศนูยวิจัยทันตวัสดุศาสตร ทันตแพทย

5704 นาย อัครชัย ชนะภัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

5705 นางสาว อัครภา จันทรแจม งานบริหารและธุรการ สหเวชศาสตร

5706 นาย อัครวัต ศิริสขุ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
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5707 นาง อังกาบ ปุนนจิต สถาบันวิจัยสังคม

5708 นาง อังกาบ ฟองฝน ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5709 นาง อังคณา หาวเจริญ สํานักกิจการวุฒยาจารย สภม

5710 นาง อังคณา พวงเงิน งานบริหารและธุรการ เศรษฐศาสตร

5711 นางสาว อังคณา ศิรวิิวัฒนนานนท สถาบันภาษา

5712 นางสาว อังคณา ตันติธุวานนท ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

5713 นางสาว อังคณาภา วันฤกษ หนวยอาคารสถานที่ยานพาหนะ บัญชี

5714 รศ.ดร. อังคีร ศรภีคากร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

5715 นางสาว อังศวีร เครือแกว ศนูยบริหารกลาง สนม.

5716 นางสาว อังศุมา บะคะ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5717 นางสาว อังสมุา สุขเลา ฝายบริหาร ทส.

5718 นาย อังอุบล ผิวออน หนวยปฏิบัติการทันตกรรม ทันตแพทย

5719 รศ.ม.ล. อัจจิมา เกิดผล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5720 นางสาว อัจจิมา กาพรม ศูนยวิสาหกิจ วิทยาศาสตร

5721 ศ. อัจฉรา ชีวพันธ โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5722 นาง อัจฉรา ปรีชาวุฒิ คณะวิทยาศาสตร

5723 รศ. อัจฉรา ธวัชสิน ภาควิชาอายุรศาสตร สัตวแพทย

5724 รศ.ดร. อัจฉรา หาญชูวงศ ภาควิชาคณติศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5725 นาง อัจฉรา สนุทรารชุน สํานักงานเลขานุการ รัฐศาสตร

5726 นาง อัจฉรา ควุินทรพันธุ สํานักงานวิทยทรัพยากร

5727 ผศ. อัจฉรา เอนซ ฝายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร

5728 นาง อัจฉรา สทิธิพันธ หอประวัติ สบศ.

5729 นาง อัจฉรา เพ็งจันทร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

5730 นางสาว อัจฉรา ไพรัตนากร แผนกจัดจําหนาย

5731 นางสาว อัจฉรา เสรวีงษ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

5732 รศ.ดร. อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร

5733 นางสาว อัจฉราวรรณ จันทรเพ็ญศรี ฝายประสานงานและเครอืขายกิจการนิสิต สบน

5734 อ. อัจฉริยา สุริยะวงศ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรม
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5735 นางสาว อัชรา สกุลม่ัน ภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรม

5736 นาย อัซมัน อาแวหะมะ ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5737 นาง อัญชลี สิทธิวงศ ศูนยวิชาการและวิจัย เศรษฐศาสตร

5738 นางสาว อัญชลี ออนศรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร

5739 ดร. อัญชลี ลีสวรรค ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

5740 รศ.พญ. อัญชลี เตชะนิเวศน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร

5741 นางสาว อัญชลี แชมชูกลิ่น งานหองสมดุ แพทยศาสตร

5742 นาง อัญชลี รสหอม หนวยการเงนิ อักษรศาสตร

5743 นางสาว อัญชลี จักรวาที หนวยสงเสริมบรหิารการวิจัย เศรษฐศาสตร

5744 นางสาว อัญชลี อาจศึก โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5745 อ.ทพ.ดร. อัญชลี วัชรักษะ ภาควิชาจุลชีววิทยา ทันตแพทย

5746 นางสาว อัญชลี ปรมาธิกุล ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร อักษรศาสตร

5747 นางสาว อัญชลี เสาวลักษณ สภาคณาจารย

5748 นาง อัญชลี ภูผาเรอืง หนวยสารบรรณและธุรการ ครุศาสตร

5749 อ.ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบําบัด สหเวชศาสตร

5750 นางสาว อัญชลี วงคตาขี่ สาขาจัตุรสัจามจุรี ศูนยหนงัสือแหงจุฬาฯ

5751 นางสาว อัญชลี แสงสรวย สาขาแคราย จ.นนทบุรี ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5752 นางสาว อัญชลี แววภณิดา สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5753 นางสาว อัญชลี ศรีเจา สาขาสยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์ ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5754 นางสาว อัญชลี เรอืงฉาย ฝายบัญชีและการเงนิ

5755 นางสาว อัญชุลี ตายดํารงค แผนกกฎหมาย

5756 นาง อัญเชิญ ขันทาจีน ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

5757 อ.ดร. อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์ ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

5758 นาง อัญญรักษ เลิศกุศล หนวยอุปกรณทางการแพทยฯ ทันตแพทย

5759 อ.สพ.ญ.ดร. อัญญรัตน ตนธีรวงศ ภาควิชาจุลชีววิทยา สัตวแพทย

5760 นางสาว อัญญารัตน หลวงวงศ งานสงเสริมการผลิตและการตลาด สํานกัพิมพ

5761 รศ. อัญฑกิาร โรงสะอาด สถาบันภาษา

5762 นาง อัญลิปรียา ศิริสวัสดิ์ งานบริหารและธุรการ วิทยาศาสตร
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5763 นาย อัฐพงษ สวางวรรณากร กลุมระบบงาน HR สํานักงานระบบ ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

5764 นางสาว อัฐสรางค แยมคลี่ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

5765 นาย อัตร ชุมตรีนอก ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5766 นาย อั้น บุตรดาวงศ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครศุาสตร

5767 นางสาว อัปสร เสนาชัย หนวยพัสด ุเภสัชศาสตร

5768 นางสาว อัปสรา แกวสีคราม ภาควิชากายวิภาคศาสตร แพทยศาสตร

5769 รศ. อัมพร ทีขะระ คณะอักษรศาสตร

5770 นางสาว อัมพร อากาศฤกษ คณะครุศาสตร

5771 ผศ. อัมพร อังศรีพวง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5772 นางสาว อัมพร สุนอ่ํา ฝายพัฒนาบุคลากร สบม

5773 นางสาว อัมพร จันทรกระจาง ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

5774 นางสาว อัมพร อึ้งปกรณแกว ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ ศ.เครื่องมอื

5775 นาง อัมพร แสงสวาง ภาควิชาศัลยศาสตร สัตวแพทย

5776 นางสาว อัมพร วิเวกแวว ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

5777 นางสาว อัมพร โพธิ์เงิน หนวยอาคารสถานที่

5778 นางสาว อัมพร เพ็ชรรตันตานนท ศูนยสารสนเทศทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร

5779 รศ.นพ. อัมพล สูอําพัน ภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยศาสตร

5780 นาง อัมพา คงวิโรจน งานคลังและพัสด ุสถาบันวิจัยพลังงาน

5781 นาง อัมพิกา ไกรฤทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร

5782 นาง อัมพิรา ปานยงค สํานักงานเลขานุการ สถาปตย

5783 อ.ดร. อัมพิรา เจริญแสง วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

5784 ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

5785 ผศ.ดร. อัษฎาพร ทรัพยสมบูรณ ภาควิชาสถิต ิพาณิชยศาสตรฯ

5786 นางสาว อัสลินดา ระเดนอาหมัด ศนูยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ

5787 นาย อาจ แตงสขุ ฝายปฏิบัตกิารอาคารสถานที่ สบภ

5788 ผศ.ดร. อาจอง ประทัตสุนทรสาร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร

5789 อ.ดร. อาณัติ หมานสนิท ภาควิชาภาษาตะวันออก อักษรศาสตร

5790 รศ.พญ. อาทรทิพย วัฒนพงศศิริ คณะแพทยศาสตร
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5791 วาที่ ร.ต. อาทิตย หลาเที่ยง หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

5792 นาย อานนท โลบไธสง ฝายกฎหมายและนิติกรรม ทส.

5793 นาง อาภรณ กระจางยุทธ คณะทันตแพทยศาสตร

5794 นาง อาภรณ นราทิพย โรงพยาบาลสัตวเลก็ สัตวแพทย

5795 นางสาว อาภรณ เนื้อนวล กิจกรรมธุรการ สผค.

5796 นาง อาภรณ วุฒิระวัฒน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5797 นางสาว อาภรณ เรืองศริิสุวรรณ ฝายบรหิาร วิศวกรรม

5798 นางสาว อาภรณ ดอนดี สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5799 นางสาว อาภรณศิริ นิธิรัตนภูวกุล ฝายมาตรฐานหลักสูตร สบว

5800 นางสาว อาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา สถาบันวิจัยสังคม

5801 นางสาว อาภากร เอกปญญากุล สํานักงานจัดการทรัพยสิน

5802 นางสาว อาภาพร ปริตรานันท คณะวิทยาศาสตร

5803 นางสาว อาภาพรรณ ปญจนาทไชยกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พาณิชยศาสตรฯ

5804 นางสาว อาภาพรรณ ไศละบาท โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5805 นางสาว อาภิสรา อินทวิเศษ ภาควิชาการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร

5806 รศ. อารณี อึ้งภากรณ คณะครศุาสตร

5807 นางสาว อารดา ทองยอย โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5808 รศ. อารมณ แสงเพ็ชรสอง คณะวิทยาศาสตร

5809 นาง อารมณ โสตถิอํารุง สํานักงานเลขานุการ วิทยาศาสตร

5810 นาง อารมณ ศิรปิระภากรณ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถาย วิทยาศาสตร

5811 นางสาว อารมย ธิมาบุตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5812 นาง อารยา บุญชิต สํานกับริหารระบบกายภาพ สนม

5813 นาง อารยา สุวรรณฤทธิ์ สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

5814 นาง อารยา พันธุวงศ ศูนยคอมพิวเตอรฯ วิศวกรรม

5815 นาง อารยา ลายสนิทเสรีกุล สํานักงานเลขานุการ แพทยศาสตร

5816 นางสาว อารยา รามสินธุ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรฯ สถาบันภาษา

5817 นางสาว อารยา ปานทอง งานการเงินและการบัญชี สํานักพิมพ

5818 นางสาว อารยา ศรีแพงมล สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ
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5819 นาง อาริยา เอียดแกว สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

5820 นางสาว อาริยา ยศปญญา สวนบริหารสยามกิตติ์ ทส.

5821 นาง อารี อนะมาน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5822 นาง อารี ลิ่มนิรันดร ฝายสนับสนนุการวิจัย ศ.เครื่องมอื

5823 นาง อารีพร นิ่มประยูร งานบรหิารทั่วไป สภม

5824 นางสาว อารีย กลอมจิตร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

5825 นางสาว อารีย สิทธิสร ศูนยบริการวิชาการ สถาบันภาษา

5826 นาง อารียรัตน สุลินทบูรณ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิศวกรรม

5827 นาง อารียรัตน ประทุมทอง สํานักงานเลขานุการ ศ.เครื่องมอื

5828 นางสาว อารียา ประกอบสุข วิทยาลัยประชากรศาสตร

5829 นางสาว อารียา บูรณโสภณ ฝายวิจัย บัญชี

5830 นาง อารียา รตันวรรณชัย งานหองปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

5831 นางสาว อารีรัตน นวมสําลี วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5832 นาง อารีรตัน นวจิตไพบูลย ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมฯ เภสัชศาสตร

5833 นางสาว อารีรัตน ปานนาค หนวยทะเบียนพัสดุ วิทยาศาสตร

5834 นางสาว อารีวรรณ พุทธเสถียร คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

5835 นางสาว อารีวรรณ ดิษเจริญ งานคลงัและพัสด ุสัตวแพทย

5836 นางสาว อาลดัดา ยานุวงศ แผนกการเงนิรับ

5837 นาง อาวีวรรณ วัชรศีขร คณะแพทยศาสตร

5838 นาย อาวุธ ชุมเชยวงค งานหองสมุด แพทยศาสตร

5839 นพ. อาสา ธรรมหงส ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

5840 นาย อาสา ลัดดาวัลย หนวยการประชุมและประชาสัมพันธ ทันตแพทย

5841 นาย อํานวย ธรรมธร สาํนักงานเลขานุการ ครศุาสตร

5842 นาย อํานวย คจัฉวารี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร

5843 นาย อํานวย สืบคา หนวยโสตทัศนศึกษา วิศวกรรม

5844 นาย อํานวย แกวมณี หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นิติศาสตร

5845 นาง อํานวย เติมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครศุาสตร

5846 นาย อํานวย ภูดาด ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ
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5847 นาง อํานวยพร พงษนาค โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5848 นาย อํานาจ คลายรัศมี สถาบันภาษา

5849 น.พ. อํานาจ ศรีรัตนบัลล คณะแพทยศาสตร

5850 นาย อํานาจ ภักดีโต สาํนักงานเลขานุการ เภสัชศาสตร

5851 นาย อํานาจ ภิภักกิจ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รัฐศาสตร

5852 นาย อํานาจ สาธานนท ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

5853 นาย อํานาจ หนูกําเนดิ ฝายพิมพและทําสําเรจ็ โรงพิมพแหงจุฬาฯ

5854 รศ. อําพน นะมาตร คณะรัฐศาสตร

5855 นาย อําพล เที่ยงธรรม ศนูยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5856 นาย อําพัน เพ็ญโรจน คณะวิทยาศาสตร

5857 นาง อําพันธ กําจัดภัย งานบริหารและธุรการ นิเทศศาสตร

5858 นาง อําไพ วาดสันทัด โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5859 ผศ.ดร. อําไพ ตีรณสาร ภาควิชาศิลปะ ดนตรฯี ครศุาสตร

5860 นาย อําไพ คําผง คณะวิทยาศาสตร

5861 ศ.กิตติคุณ อําไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร

5862 นางสาว อําไพ อุดมวิทยานุกูล คลินิกบัณฑติศึกษา ทันตแพทย

5863 นาง อําไพ เขตสาลี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

5864 นางสาว อําไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท ศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

5865 นาย อําภร นุวรรณ สวนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

5866 นาง อําภา ปอมมณี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5867 รศ.ภญ. อิงอร มันทรานนท คณะเภสัชศาสตร

5868 นางสาว อิงอร พิเคราะหผิว สาขาศาลาพระเกี้ยว ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5869 นาย อินทร ปทอง สวนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

5870 รศ. อินทิรา หาญพงษพันธ คณะวิทยาศาสตร

5871 นาย อินอาม หวังวิชา ฝายบริหาร อักษรศาสตร

5872 นาย อิศรา สอิ้งทอง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

5873 นางสาว อิศรา เคาวฤก งานนวัตกรรมการเรียนรู วิศวกรรม

5874 รศ.ทญ. อิศราวัลย บุญศริิ คณะทันตแพทยศาสตร
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5875 นาง อิสรยี คําธนะ สํานักงานเลขานุการ ทันตแพทย

5876 นาง อิสรยี เที่ยงอยู งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

5877 นางสาว อิสรีย เขมะกนก สํานักบริหารวิจัย สนม.

5878 ผศ. อุกฤษฎ แพทยนอย ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร

5879 นพ. อุดม พัฒนถาบุตร คณะแพทยศาสตร

5880 นาย อุดม พอดี สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

5881 นาย อุดม โชตินาเสียว คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

5882 นาย อุดม ฤทธิ์ดี หนวยไวรัสวิทยา สัตวแพทย

5883 นาง อุดม เหรียญประดับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาฯ

5884 รศ.ดร. อุดมลักษณ กุลพิจิตร ภาควิชาหลักสูตร การสอนฯ ครุศาสตร

5885 นาย อุดมศกัดิ์ เสรีพงศ หนวยโสตทัศนศึกษา บัญชี

5886 ผศ.นพ. อุดมศักดิ์ หุนวิจิตร ภาควิชานิติเวชศาสตร แพทยศาสตร

5887 ผศ.นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร

5888 นาย อุดร ทองประเสรฐิ ภาควิชาฟสิกส วิทยาศาสตร

5889 นาย อุดร รอเซน็ หนวยอาคารสถานที่ แพทยศาสตร

5890 นาย อุดร บุญเทียม คณะทันตแพทยศาสตร

5891 นาย อุทัย ศรัทธาบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร

5892 ศ.ดร. อุทัย ตันละมัย ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตรฯ

5893 นาย อุทัย ศาสตรา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5894 อ.ดร. อุทัยพร สุริยประภาดิลก วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

5895 นาง อุทัยวรรณ กระจางรตัน สาํนักงานเลขานุการ สถาปตย

5896 นาย อุทิศ แพงสภา สํานกังานเลขานุการ เภสัชศาสตร

5897 นาย อุทิศ สุดารักษ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5898 ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน คณะครุศาสตร

5899 นางสาว อุนใจ ชวงฉ่ํา ฝายยุทธศาสตรและนวัตกรรมองคกร สบย

5900 ศ.กิตติคุณ อุนตา นพคุณ คณะครุศาสตร

5901 นางสาว อุนเรอืน เทพธาดา สํานักงานเลขานุการ สัตวแพทย

5902 นาง อุนสมบัติ สุขเย็น สํานกังานวิทยทรัพยากร
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5903 นาง อุบล สืบผล หนวยหองสมุด เภสัชศาสตร

5904 นางสาว อุบล สาธิตะกร ฝายพัฒนานิสิต สบน

5905 นางสาว อุบล แสงวิบูลยเสถียร ฝายกิจการนิสิต แพทยศาสตร

5906 รศ.ภญ.ดร. อุบลทิพย นิมมานนิตย ภาควิชาเภสัชกรรม เภสัชศาสตร

5907 นางสาว อุบลพันธุ บุญมาก สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5908 พญ. อุบลรัตน สุคนธมาน ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

5909 รศ.ดร. อุบลรัตน สิริภัทราวรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร

5910 นาง อุบลรัตน จูสิงห หลักสูตรบัณฑิตสรีรวิทยา ทันตแพทย

5911 นางสาว อุบลรัตน วรรณขาว หนวยกิจการนิสิต รัฐศาสตร

5912 นางสาว อุบลรัตน รอดพงษ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5913 นางสาว อุปมา เลี้ยงสวางวงศ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5914 นางสาว อุมาพร พิมพิทักษ กลุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

5915 นางสาว อุมาพร โกมลรจุินันท งานสารนเิทศ ศนูยสื่อสารองคกร

5916 นางสาว อุมาพร สุขใหม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

5917 นางสาว อุมารัตน นยิมปทมะ แผนกเครื่องเขียน

5918 นางสาว อุรศา อุปราโภ กลุมภารกิจคลงั พัสดุ และงบประมาณ บัณฑติวิทยาลัย

5919 นางสาว อุรสัญาณัฐ ผลเจริญ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันฯ แพทยศาสตร

5920 นางสาว อุราภรณ สุจริตจันทร โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5921 นาง อุไร อภิชิตเรืองเดช คณะแพทยศาสตร

5922 นางสาว อุไร บุญรักษ คณะแพทยศาสตร

5923 นาง อุไร ไกรฤกษ คณะวิศวกรรมศาสตร

5924 นาง อุไร วิจิตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5925 นาง อุไร มวงประเสริฐ ภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตรฯ

5926 นาย อุไร แสงวงษ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5927 นาง อุไร นกอยู ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

5928 นาง อุไร สีทา งานธุรการ สํานักพิมพ

5929 นาง อุไร ทองประดิษฐ ฝายการตลาด โรงพิมพแหงจุฬาฯ

5930 นางสาว อุไรพรรณ แซล้ี งานคลังและพัสด ุนิติศาสตร
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5931 นาง อุไรลักษณ สินศิริวัฒนา ฝายบรหิาร ศูนยสุขภาพ

5932 นางสาว อุไรลักษณ วังคะฮาด สํานักงานเลขานุการ วิทยการกีฬา

5933 อ.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร ภาควิชาวัสดศุาสตร วิทยาศาสตร

5934 นางสาว อุไรวรรณ ขมวัฒนา สํานักงานเลขานุการ วิทยการกีฬา

5935 นางสาว อุไรวรรณ ดีประเสริฐ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทย

5936 นาย อุลเวงค มติมาลังกรณ คณะวิทยาศาสตร

5937 นางสาว อุษณา หงสวารีวัธน คณะเภสัชศาสตร

5938 อ.พญ. อุษณี วุทราพงษวัฒนา ภาควิชารังสีวิทยา แพทยศาสตร

5939 นางสาว อุษณีย พากเพียร ภาควิชาสรีรวิทยา แพทยศาสตร

5940 ผศ.ดร. อุษณยี พึ่งปาน สวนจัดการงานวิจัยบรกิารฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5941 นาง อุษณีย ศุขแพทย งานคลังและพัสด ุวิทยทรัพยากร

5942 นางสาว อุษณีย วัฒนาสุข สาขา ร.ร.นายรอย จปร. จ.นครนายก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

5943 นางสาว อุษณีษ วังตาล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5944 นาง อุษา สะหาบ ภาควิชาปรัชญา อักษรศาสตร

5945 นาง อุษา เขียวขํา ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร

5946 ผศ.ภญ.ดร. อุษา กลากสิกิจ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร

5947 นาง อุษา เปรมมณี วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ

5948 นาง อุษา ทองคํา ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเดก็ ทันตแพทย

5949 นางสาว อุษา อาดาํ โครงการใชนิวเคลยีรเทคโนโลยีฯ สัตวแพทย

5950 นางสาว อุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร สหเวชศาสตร

5951 นางสาว อุษารัตน พิบูลย คณะเศรษฐศาสตร

5952 อ. อุษาสุดา ภูษณสวุรรณศรี โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ครุศาสตร

5953 นาย เอก อุระดิส คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย

5954 นาง เอกจิตรา ฤกษรัตน ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

5955 รศ.ดร. เอกชัย ลีลารัศมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

5956 นาย เอกชัย ศรีอาจ หนวยสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย

5957 นาย เอกชัย ปญญาอินทร ศูนยเครือขายการเรยีนรูเพื่อภูมภิาค จ.นาน

5958 นาย เอกชัย พานทอง ฝายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สบภ
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5959 นาย เอกชัย นรีนารถเบญจ ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

5960 นาย เอกชัย หงสจินดาสกุล สํานกังานจัดการทรัพยสิน

5961 นาย เอกชัย โชติวิชัย ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5962 นาง เอกติตรา วิภาตวรรณะ งานหองสมุด แพทยศาสตร

5963 นาย เอกเทศ อินทกาญจน งานวิทยบรกิารทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรม

5964 นาย เอกนรินทร พวงโต ศูนยรกัษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5965 นาย เอกบัญชา ชิดชัยภูมิ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรม

5966 นาย เอกพจน แสงกระจาง ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

5967 นาย เอกพล สงเสรมิ สาํนักงานจัดการทรัพยสิน

5968 นาย เอกพิสิฐ ธนวัชรสมบัติ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

5969 นาย เอกภพ เหมังกร สวนระบบสารสนเทศ

5970 นาย เอกมน มหาโภคา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย

5971 นาย เอกรัฐ ภัทรธราธิป ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย

5972 นาย เอกรัฐ ทองโต งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาศาสตร

5973 นาย เอกรัตน ทองศรีสุข ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตย

5974 นาย เอกริน ทิศรอด สวนบริหารกิจการสยามสแควรวัน สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ

5975 นาย เอกรินทร บุญอวม หนวยประกันคุณภาพ สถาปตย

5976 นาย เอกลักษณ ไผเจริญ ภาควิชาจุลชีววิทยา แพทยศาสตร

5977 นาย เอกลักษณ ใบยา ภาควิชารังสีวิทยา ทันตแพทย

5978 นาย เอกลักษณ ลีลาวนาวัลย ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

5979 ศ.ดร. เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

5980 นาย เอนก โสภณ ฝายวิจัย ทรัพยากรทางนํ้า

5981 นาย เอนก พูนทัพ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5982 นาย เอนก จันทรฉาย ศูนยฝกนิสิต จุฬาฯ จ. นครปฐม สัตวแพทย

5983 นาย เอนก แกวสีนวล หนวยยานพาหนะและซอมบํารุง แพทยศาสตร

5984 นาย เอนก ทองศรี ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

5985 นาย เอนกพล ภูหานาม ศูนยบรรณาสารสนเทศ(งานหองสมดุ) บัญชี

5986 นาย เอม เลี้ยงชีพ หนวยโสตทัศนศึกษา วิศวกรรม

5987 รศ.ดร. เอมอร เบญจวงศกุลชัย ภาควิชาชีวเคมี ทันตแพทย

5988 นาง เอมอร บูชาบุพพาจารย โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร
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5989 นาง เอมอร แกวคําเสนาะ ฝายธุรการ

5990 ผศ. เอื้อพร สัมมาทิพย โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครุศาสตร

5991 นาง เอื้อมพร มีอําพันธ หนวยธุรการและบุคคล โรงพยาบาล ทันตแพทย

5992 นางสาว เอื้อมพร ฟกสุวรรณ ภาควิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

5993 รศ. เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา ภาควิชานฤมิตศลิป ศิลปกรรม

5994 นางสาว แอน มาคูฮาชิ คลินิกรวม ทันตแพทยศาสตร

5995 รศ.ดร. แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ กลุมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรฯ สถาบันภาษา

5996 นาย โอภาส นาคยงค ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ วิศวกรรม

5997 นาย โอฬาร บัวผอง ภาควิชาฟสกิส วิทยาศาสตร

5998 นาย ไอศูรย อัครวงศธเนศ โรงพยาบาลสัตวเลก็ สัตวแพทย

5999 นาย ฮาบิลลาห จะปะกียา ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ

6000 ผศ.นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล ภาควิชาอายุรศาสตร แพทยศาสตร


