
หมายเหตุ  1.)  รายช่ือเรียงตามคณะและตามตวัอกัษร

 2.)  สมาชิกท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมสมัมนาได ้โปรดแจง้ยกเลิก ไดท่ี้ฝ่ายธุรการ

       ภายในวนัที่ 3 ตุลาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือวา่ท่านไดใ้ชสิ้ทธ์ิ

       เขา้ร่วมสมัมนาในคร้ังน้ีแลว้

 3.)  สมาชิกผูมี้รายช่ือเขา้ร่วมสมัมนา สามารถแจง้ความจ านงพกัร่วมกนัได้

        โดยแจง้ไดท่ี้ฝ่ายธุรการ ภายในวนัที่ 3 ตุลาคม 2561 มิฉะนั้น สหกรณ์ฯ

       จะจดัหอ้งพกัใหเ้อง

 4.)  สงวนสิทธ์ิส าหรับสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น งดผู้ติดตาม
 5.)  ฝ่ายธุรการ โทรศพัท ์0-2218-0555 ต่อ 1201-1205

ประกาศ สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ ากดั 

รายช่ือสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสมาชิกอาวุโส

วนัเสารที์่  6  ถึงวนัอาทิตยที์่  7  ตุลาคม  2561

ณ โรงแรมไมดา้ แกรนด ์โฮเทล ทวารวดี จ.นครปฐม



ที่ สังกัด

1 นาง เจริญพร ไทยเจริญ คณะครุศาสตร์

2 ผศ. ประภสัสร์ รุจิพร คณะครุศาสตร์

3 ผศ. สุชาดา โกรศุภมิตร คณะครุศาสตร์

4 นาง อ าภา ปอ้มมณี คณะครุศาสตร์

5 ผศ. เอื้อพร สัมมาทพิย์ คณะครุศาสตร์

6 นาง มาลี ต้ังพิสิฐโยธิน คณะทนัตแพทยศาสตร์

7 นาย วิศิษฐ์ หนิแกว้ คณะทนัตแพทยศาสตร์

8 นางสาว สนฉัตร จันทร์สุข คณะทนัตแพทยศาสตร์

9 นาง สุดา หนิแกว้ คณะทนัตแพทยศาสตร์

10 นาย สุพัฒน์ แสนค า คณะนิติศาสตร์

11 นาง ช่อทพิย์ มุสิกะโปดก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

12 นาง พรรณทพิย์ กสิวัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

13 นาย ศิริศักด์ิ สีค าภา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

14 นาง กอบกาญจน์ สุวรรณสิงห์ คณะแพทยศาสตร์

15 นาง กญัชลี เลิศโภคะสมบติั คณะแพทยศาสตร์

16 นาง บญุศรี เที่ยงบญุ คณะแพทยศาสตร์

17 นาง พรพิมล นาประดิษฐ คณะแพทยศาสตร์

18 นาง ละม่อม แย้มสาหร่าย คณะแพทยศาสตร์

19 นาง วันเพ็ญ ทองพด คณะแพทยศาสตร์

20 นาย ณัสสันต์ ปยิวิทยาการ คณะเภสัชศาสตร์

21 นาง กฤติกา ศรีบวั คณะวิทยาศาสตร์

22 ผศ. เตือนใจ โกส้กลุ คณะวิทยาศาสตร์

23 นาง นิตยา หอมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

24 อ.ดร. พงศ์ศักด์ิ วิวรรธนะเดช คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล



ที่ สังกัดชื่อ - นามสกุล

25 ผศ. รัชนี นภามรกต คณะวิทยาศาสตร์

26 นาย ส ารวม ทองค า คณะวิทยาศาสตร์

27 นาย สุทศัน์ รัตนกถิกานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

28 นาง อารมณ์ โสตถิอ ารุง คณะวิทยาศาสตร์

29 นาย ลออ มีโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 นาง สมพร สมบรูณ์ศักดิกลุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

31 นางสาว อติวรรณ พวงวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

32 นาง บวัทอง การศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

33 นาง องัคณา พวงเงิน คณะเศรษฐศาสตร์

34 นาย เพ็ง ส าเภาทอง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

35 นาย สมชาย แสงทอง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

36 รศ.น.สพ.ดร. สุพล เล่ืองยศลือชากลุ คณะสัตวแพทยศาสตร์

37 นาง จ านงค์ สโมสร คณะอกัษรศาสตร์

38 นาง สมพร ปล้ืมกศุล คณะอกัษรศาสตร์

39 นาง สุนิสา ศรีเจริญ คณะอกัษรศาสตร์

40 นาง วรรณา ธรรมรงค์ บณัฑิตวิทยาลัย

41 นาง ธนพร อาจปรีชา โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

42 นาง ยุวดี ไพสิฐพัฒนพงษ์ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

43 นาง วรรณา บตุรทะยักษ์ โรงพิมพ์แหง่จุฬาฯ

44 นางสาว อรุณลักษณ์ ศรีส าราญ สถาบนัการขนส่ง

45 นาย บญุฤทธิ์ แย้มสาหร่าย สถาบนัเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ

46 นาง เกื้อกลู ทองสัมฤทธิ์ สถาบนัภาษา

47 นางสาว พิศมัย มงคล สถาบนัภาษา

48 ผศ. วรรณพร วีรวัฒน์ สถาบนัภาษา



ที่ สังกัดชื่อ - นามสกุล

49 นาง สุรภี โรจน์อารยานนท์ สถาบนัวิจัยสภาวะแวดล้อม

50 นาย วัชรกลุ จันทราเวช ส านักงานการทะเบยีน

51 นาย สมจิต ชูเพชร ส านักงานจัดการทรัพย์สิน

52 นาย ชวน สุภาดี ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

53 นาย ทวีป อสุาโห ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม

54 นาย วิเชียร สุภาดี ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

55 นาย สมชาย เชื้อภกัดี ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม

56 นาย อนันต์ มากน้อยแถม ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม


