
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ
ระหว!างวันท่ี 31 กรกฎาคม,วันท่ี 3,4,8,9,18,28-30 สิงหาคม และวันศุกร/ท่ี 22 กันยายน 2560

ณ ห2อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ/,ห2อง 2001 ช้ัน 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

(อาคารจามจุรี 10),ศูนย/บริการสุขภาพแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ/ และศาลาพระเก้ียว

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  หน!วยงาน 

1 นางสุมาลี โคกขุนทด สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักตรวจสอบ  

2 นางจริยา สรรพโชติ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ  

3 นายอดุลย/ศักดิ์ เจริญชัย สํานักบริหารระบบกายภาพ 

4 นายนพพร พรหมเพ็ชร สํานักบริหารระบบกายภาพ 

5 นายอนันต/ มากน2อยแถม สํานักบริหารระบบกายภาพ 

6 นายสมชาย เสือมาก สํานักบริหารระบบกายภาพ 

7 นายประภิส เสียงเสนาะ สํานักบริหารระบบกายภาพ 

8 นายประยุทธ/ ทิพย/เวช สํานักบริหารกิจการนิสิต 

9 นายธนัชกฤช เหลืองลออ สํานักบริหารกิจการนิสิต 

10 นายชีวิน พงษ/ทอง สํานักบริหารกิจการนิสิต 

11 นายวินัย เริงสําราญ สํานักบริหารกิจการนิสิต 

12 นางสุนันทา พ!วงพุฒ สํานักบริหารกิจการนิสิต 

13 นายสุรพล ไกรสราวุฒิ สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม 

14 นายบุญมาก สระสม ศูนย/บริหารกลาง 

15 นางนารีรัตน/   มโนชญากร สํานักงานจัดการทรัพย/สิน

16 นายอุทิศ ขัดแปง ศ.เครือข!ายการเรียนรู2เพ่ือภูมิภาคฯ 

17 นายสงวน บัดแก2ว ศ.เครือข!ายการเรียนรู2เพ่ือภูมิภาคฯ 

18 น.ส.อัมภวัล แสงจันทร/ผ!อง ศูนย/บริการสุขภาพแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

19 นายอุไร แสงวงษ/ ศูนย/รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

20 นายนิคม คงมาก ศูนย/รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

รายช่ือเพชรชมพู

**************



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  หน!วยงาน 

21 นายมนัส สอาด ศูนย/รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

22 นายสมศักดิ์ คงนุช ศูนย/รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

23 นายวรพล เหรียญประดับ ศูนย/รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

24 นายปJญญา บุตรชีวรรณ ศูนย/รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

25 นายสมัคร หาริวร ศูนย/รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย 

26 นางรัตนา  อัญชลีภิรัตน/ ศูนย/หนังสือแห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

27 น.ส.นิยมพร สว!างแจ2ง โรงพิมพ/แห!งจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

28 นางจุรีย/ คชไกร สํานักงานวิทยทรัพยากร

29 หม!อมหลวง กิจจาริณี บํารุงตระกูล สํานักงานวิทยทรัพยากร

30 น.ส.กรรณิการ/ สุวรรณนิตย/ สํานักงานวิทยทรัพยากร

31 นางศิริพร ไชยชาติ สํานักงานวิทยทรัพยากร

32 นายสุวิทย/ มานะทัต สํานักงานวิทยทรัพยากร

33 นายอภิชัย ทะนัน สํานักงานวิทยทรัพยากร

34 น.ส.วรรณิตา วิไลวรรณ สํานักงานการทะเบียน

35 น.ส.นิตยา วงษ/สถิตย/ สํานักงานการทะเบียน

36 นางนิตยา อนันตคู สํานักงานการทะเบียน

37 รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย/ คณะครุศาสตร/

38 รศ. ดร.ชนาทิพย/ เกสะวัฒนะ คณะครุศาสตร/

39 รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ คณะครุศาสตร/

40 ผศ.สุชาดา โกรศุภมิตร คณะครุศาสตร/

41 ผศ.สุมิตรา เทียนตระกูล คณะครุศาสตร/

42 ผศ.ปริมวดี ประยูรศุข คณะครุศาสตร/

43 ผศ.เสริมศรี สวนไพรินทร/ คณะครุศาสตร/

44 ผศ.วิภาวี มณีเนตร คณะครุศาสตร/

45 ผศ.ถาวร วรรณศิริ คณะครุศาสตร/

46 อ. ดร.พรทิพย/ อันทิวโรทัย คณะครุศาสตร/

47 อ.วิมล ศรีดาชาติ คณะครุศาสตร/



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  หน!วยงาน 

48 อ.กมลรัตน/ แดงสว!าง คณะครุศาสตร/

49 นายจักรินทร/ พันธุโชติ คณะครุศาสตร/

50 นางทองคํา แก2วนัย คณะครุศาสตร/

51 นางจันทร/นรา ศรีสุข คณะครุศาสตร/

52 นางสุดา ประทีปสุวรรณ คณะครุศาสตร/

53 นายสัมฤทธ์ิ ศรีโพธ์ิงาม คณะครุศาสตร/

54 นางชอบ โพธ์ินิ่มแดง คณะครุศาสตร/

55 นายรังสรรค/ จูทิม คณะครุศาสตร/

56 นางวรรณพร แสงพยัคฆ/ คณะครุศาสตร/

57 น.ส.ปนิตา สุพจน/ คณะครุศาสตร/

58 นางเจริญพร ไทยเจริญ คณะครุศาสตร/

59 นางจินตนา แสงสีทอง คณะครุศาสตร/

60 ผศ. ดร.คัคนางค/ มณีศรี คณะจิตวิทยา

61 ผศ. ดร.กรรณิการ/ นลราชสุวัจน/ คณะจิตวิทยา

62 ศ. ทญ.สมรตรี วิถีพร คณะทันตแพทยศาสตร/

63 รศ. ทญ.จินตนา ศิริชุมพันธ/ คณะทันตแพทยศาสตร/

64 ผศ. ทญ.สีชมพู นรภูมิพิภัชน/ คณะทันตแพทยศาสตร/

65 ผศ. ทพ.สรรพัชญ/ นามะโน คณะทันตแพทยศาสตร/

66 นายสีใคร ชรินทร/ คณะทันตแพทยศาสตร/

67 น.ส.อรวรรณ อารัมภ/เลิศ คณะทันตแพทยศาสตร/

68 น.ส.กอบกุล ขําแจ2ง คณะทันตแพทยศาสตร/

69 นางวัฒนา แนบสนิท คณะทันตแพทยศาสตร/

70 นางพาช่ืน การีมี คณะทันตแพทยศาสตร/

71 นางจงเพียร จิรโชคโสภณ คณะทันตแพทยศาสตร/

72 ศ. ดร.ชุมพร ปJจจุสานนท/ คณะนิติศาสตร/

73 ผศ. ชยันติ ไกรกาญจน/ คณะนิติศาสตร/

74 นางอารี พรวัฒนะกิจ คณะนิติศาสตร/



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  หน!วยงาน 

75 นางพรทิพา ทรัพย/โมค คณะนิติศาสตร/

76 นางวิไลลักษณ/ บุญยัง คณะนิติศาสตร/

77 นางณพศุลี สุขการค2า คณะนิติศาสตร/

78 รศ. รุ!งนภา พิตรปรีชา คณะนิเทศศาสตร/

79 น.ส.นิภาพรรณ/ แก2วสุวรรณ/ คณะนิเทศศาสตร/

80 รศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ยุพิน อังสุโรจน/ คณะพยาบาลศาสตร/

81 ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย คณะพาณิชยศาสตร/และการบัญชี

82 รศ. ดร.สุพล ดุรงค/วัฒนา คณะพาณิชยศาสตร/และการบัญชี

83 รศ. ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข/ คณะพาณิชยศาสตร/และการบัญชี

84 นางบุญเลิศ พิมเสน คณะพาณิชยศาสตร/และการบัญชี

85 นายศิริศักดิ์ สีคําภา คณะพาณิชยศาสตร/และการบัญชี

86 ศ. นพ.สมเกียรติ วงษ/ทิม คณะแพทยศาสตร/

87 ศ. นพ.สมชาย เอ่ียมอ!อง คณะแพทยศาสตร/

88 ศ. พญ. ดร.วิไล ชินธเนศ คณะแพทยศาสตร/

89 รศ. พญ.จันท/ฑิตา พฤกษานานนท/ คณะแพทยศาสตร/

90 รศ. นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ คณะแพทยศาสตร/

91 รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลปO คณะแพทยศาสตร/

92 รศ. นพ.นรินทร/ วรวุฒิ คณะแพทยศาสตร/

93 ผศ. นพ.ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย คณะแพทยศาสตร/

94 ผศ. นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน/ คณะแพทยศาสตร/

95 นายสุเทพ แก2วกระจ!าง คณะแพทยศาสตร/

96 นายสุเทพ ย่ีโถ คณะแพทยศาสตร/

97 น.ส.สุดา พูลโภคผล คณะแพทยศาสตร/

98 น.ส.ลาวัณย/ เปล!งวิทยา คณะแพทยศาสตร/

99 นายพิชัยธัช ชัยวิทยกาญจน/ คณะแพทยศาสตร/

100 นางวรรณวิภา พลูวรรณ คณะแพทยศาสตร/

101 นายวิชิต คชหิรัญ คณะแพทยศาสตร/



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  หน!วยงาน 

102 นางกัญชลี เลิศโภคะสมบัติ คณะแพทยศาสตร/

103 น.ส.มณี ชวลีพันธ/สกุล คณะแพทยศาสตร/

104 รศ. ภก. ดร.วิทยา กุลสมบูรณ/ คณะเภสัชศาสตร/

105 รศ. ภญ.อารีรัตน/ ลออปJกษา คณะเภสัชศาสตร/

106 นางกฤษณา บุญมา คณะเภสัชศาสตร/

107 นางบุญพา ธิมาบุตร คณะเภสัชศาสตร/

108 นายธานินทร/ สว!างศิลปO คณะเภสัชศาสตร/

109 นางประไพ อุ!นวรรณธรรม คณะเภสัชศาสตร/

110 ผศ. ดร.ศิรภัสสรศ/ วงศ/ทองดี คณะรัฐศาสตร/

111 นายบัณฑิต เขียนสาร/ คณะรัฐศาสตร/

112 นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา คณะรัฐศาสตร/

113 นางมนฤดี ย้ิมเปPนใย คณะรัฐศาสตร/

114 ศ. ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ คณะวิทยาศาสตร/

115 ศ. ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน/สารกิจ คณะวิทยาศาสตร/

116 รศ. ดร.อุมาภรณ/ ฐิตาภิวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร/

117 รศ.จิราภรณ/ ธนียวัน คณะวิทยาศาสตร/

118 ผศ. ดร.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร/

119 ผศ. ดร.สมบัติ อยู!เมือง คณะวิทยาศาสตร/

120 นางกฤติกา ศรีบัว คณะวิทยาศาสตร/

121 นายสมพร เอ่ียมสําอางค/ คณะวิทยาศาสตร/

122 นายไพฑูรย/ แก2วมนูญ คณะวิทยาศาสตร/

123 นางประภา ขําเปร่ืองเดช คณะวิทยาศาสตร/

124 น.ส.สุทธิรักษ/ นิยมฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร/

125 นายดิลก ญาณกล่ิน คณะวิทยาศาสตร/

126 นางอารมณ/ ศิริประภากรณ/ คณะวิทยาศาสตร/

127 น.ส.อัจฉรา ตาปนานนท/ คณะวิทยาศาสตร/

128 นางนิตยา หอมจันทร/ คณะวิทยาศาสตร/



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  หน!วยงาน 

129 นางอมร บุญยะ คณะวิทยาศาสตร/

130 น.ส.พะเยาว/ เสียงเย็น คณะวิทยาศาสตร/

131 นางดวงจันทร/ พยัคพันธุ/ คณะวิทยาศาสตร/

132 นายสํารวม ทองคํา คณะวิทยาศาสตร/

133 ผศ. ดร.ชนินทร/ชัย อินทิราภรณ/ คณะวิทยาศาสตร/การกีฬา

134 ศ. ดร.ประภาส จงสถิตย/วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร/

135 ผศ. ดร.ตุลย/ มณีวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร/

136 ผศ.ธัญยธรณ/ เมฆอัมพรพงศ/ คณะวิศวกรรมศาสตร/

137 ผศ.ฉัตรชัย หงษ/อุเทน คณะวิศวกรรมศาสตร/

138 นางสํารวย สุขเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร/

139 น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร/

140 นางลัดดาวัลย/ ศรีสําอางค/ คณะวิศวกรรมศาสตร/

141 นายศุภโชค ไทยน2อย คณะวิศวกรรมศาสตร/

142 นางพรทิพย/ โพทะยะ คณะวิศวกรรมศาสตร/

143 นางจันที สมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร/

144 นายประจักษ/ กาญจนจงกล คณะวิศวกรรมศาสตร/

145 น.ส.ศิริพร หัตถา คณะศิลปกรรมศาสตร/

146 นายศรีไพร เจริญธัญกรณ/ คณะศิลปกรรมศาสตร/

147 นางลําใย พงษ/ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร/

148 ศ. ดร.ไพฑูรย/ วิบูลชุติกุล คณะเศรษฐศาสตร/

149 รศ. ดร.จิตตภัทร เครือวรรณ/ คณะเศรษฐศาสตร/

150 รศ. ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร/

151 นายขจรศักดิ์ อ่ิมเอม คณะเศรษฐศาสตร/

152 นางบัวทอง การศาสตร/ คณะเศรษฐศาสตร/

153 นายสุรศักดิ์ มีนิล คณะเศรษฐศาสตร/

154 นางเนตรนภา จุ2ยเจนรบ คณะเศรษฐศาสตร/

155 ศ. ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณะสถาปJตยกรรมศาสตร/
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156 รศ. นาวาโท ไตรวัฒน/ วิรยศิริ คณะสถาปJตยกรรมศาสตร/

157 นายเพ็ง สําเภาทอง คณะสถาปJตยกรรมศาสตร/

158 นายคําตา นามวรรค คณะสถาปJตยกรรมศาสตร/

159 นายสมชาย แสงทอง คณะสถาปJตยกรรมศาสตร/

160 นางณัฐลักษณ/ เปรมประยูร คณะสถาปJตยกรรมศาสตร/

161 รศ. น.สพ. ชนินทร/ กัลล/ประวิทธ/ คณะสัตวแพทยศาสตร/

162 น.ส.กิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ คณะสัตวแพทยศาสตร/

163 นายวิบูลย/ วรรณประทิน คณะสัตวแพทยศาสตร/

164 นายศิลปOชัย เพียรชอบ คณะสัตวแพทยศาสตร/

165 นางสุปQยา ฤกขะวุฒิกุล คณะสัตวแพทยศาสตร/

166 นางอุบล ด2วงอู!ทรัพย/ คณะสัตวแพทยศาสตร/

167 นายชิษณุพงษ/ ไม2เล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร/

168 ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ/ลิขิต คณะอักษรศาสตร/

169 รศ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท/ คณะอักษรศาสตร/

170 ผศ. ดร.พิมพ/รําไพ เปรมสมิทธ/ คณะอักษรศาสตร/

171 นางสมพร ปล้ืมกุศล คณะอักษรศาสตร/

172 นางวลัยพร ชวะเดช คณะอักษรศาสตร/

173 นายประกิจ แต!งโตRะ คณะอักษรศาสตร/

174 รศ. ดร.วิไล วงศ/สืบชาติ วิทยาลัยประชากรศาสตร/

175 นางจินตนา ชํานัญมนูญธรรม วิทยาลัยปQโตรเลียมและปQโตรเคมี

176 นายเรืองยศ โพธ์ิศรี บัณฑิตวิทยาลัย

177 น.ส.กัลยาณี ตันนุกูล บัณฑิตวิทยาลัย

178 น.ส.เรณู บุญมา บัณฑิตวิทยาลัย

179 นางวรรณา ธรรมรงค/ บัณฑิตวิทยาลัย

180 นายสําเริง แก2วรุ!งเรือง บัณฑิตวิทยาลัย

181 นายสมควร กําแพงทอง บัณฑิตวิทยาลัย

182 นางสมร สุขอํานิษฐ/ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  หน!วยงาน 

183 นายวรพล สุขอํานิษฐ/ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

184 นายสมชาย วงษ/จํารัส สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

185 นายไกรสร ศรีทอง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

186 นางปนัดดา มณีโรจน/ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

187 น.ส.ชปา จิตต/ประทุม สถาบันเอเชียศึกษา

188 ผศ. ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ สถาบันภาษา

189 ผศ. ดร.อดิศรา กาติ๊บ สถาบันภาษา

190 ผศ.วีณา เกียรติ์อนุพงศ/ สถาบันภาษา

191 น.ส.พิศมัย มงคล สถาบันภาษา


