
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 

เร่ือง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี 
 

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 โดยก าหนดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ
เข้าท าการทดสอบ วันที่ เวลา และสถานที่คัดเลือกดังกล่าวในวันที่ 6 มิถุนายน 2548 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด ลงวันที่ 10 มีนาคม 2546 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ น้ัน 
 
          บัดน้ี การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้าท าการทดสอบ วัน เวลา และ
สถานที่ การคัดเลือกของต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังมีรายนามต่อไปน้ี 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 น.ส.ศิริรัตน์ ศรีมะเริง 39 น.ส.กาญจนา ดุลยะศิริ 
2 นายสรศักด์ิ รุ่งเรือง 40 น.ส.พัชรี ชุ่มชื่น 
3 น.ส.ณัฏฐา พวงสมบัติ 41 น.ส.ธิดา จันทวงษ์ 
4 นายณัฐไชย เพ่ิมเติม 42 น.ส.อรพรรณ ศรีอารีย์กุลชัย 
5 น.ส.วิมลภา กลีบโกมุท 43 น.ส.พรวิภา นิลกลาง 
6 นายนเรศ ชัยอ ามาตย์ 44 น.ส.ชลธิชา กอบเญจพล 
7 น.ส.ปัทมา อ่อนจับ 45 น.ส.ศศิธร ปลื้มทวีวรรณ 
8 นายวรพงษ์ อินปา 46 นายวรัญชิต ขามเปี้ย 
9 น.ส.ประวีณา ปาละสิงห์ 47 น.ส.จรินทิพย์ ทองเงิน 
10 น.ส.ณัฏฐา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 48 น.ส.ชนัญธิดา พุกพิกุล 
11 น.ส.สุกัญญา เหมราช 49 น.ส.ศิริรัตน์ นิยมศักด์ิ 
12 น.สงจิราภรณ์ วงศ์ใหญ่ 50 น.ส.วาสนา ศรีสุพรรณ 
13 น.ส.วนิดา ไชยสุโพธิ์ 51 น.ส.อัญชลี พงศ์เมธากุล 
14 น.ส.ศิริวรรณ นันทวรรณกร 52 น.ส.สุธิมา แก้วสนธิ์ 
15 น.ส.ชลธิชา ธิติมูล 53 น.ส.กฤติยา มาเนียม 
16 น.ส.พรพรรณ์ ปัญจชัย 54 น.ส.จันทร์ตรี จันทร์เกตุ 
17 น.ส.วันเพ็ญ จิกจักร 55 น.ส.แอน ศรีมหาพร 
18 น.ส.สุวรรณี ทองนอก 56 นายอนุภัทร วิชัยดิษฐ์ 
19 น.ส.วิภาภรณ์ วิทยาชีวะ 57 น.ส.สายรุณ ดงสถาน 
20 น.ส.รักชนก นาคนาค 58 น.ส.วีรณัฐฐา สวัสดิสรรพ์ 
21 น.ส.สุชาดา ไวจ าปา 59 น.ส.มณธิชา ถาวรวยัคฆ์ 
22 นายคทาเทพ สวนช านิ 60 น.ส.เกษฎาภรณ์ เปล่งสุขเจริญศร ี
23 น.ส.ศิริวรรณ กนกวรรณจ ารัส 61 น.ส.นิตยา กรัดเพ็ชร์ 
24 นายนเรศ ลือพันธุ์ 62 น.ส.วัชราพร บุญชัยยุทธศักด์ิ 
25 น.ส.ชนติรถ งามประสิทธิ์ 63 น.ส.น้ าอ้อย ศรชัย 
26 นางกัญญารัตน์ บุญประกอบ 64 น.ส.ผกากรอง มีชัยอุดมเดช 
27 น.ส.รุ่งลาวัณย์ สุขีชล 65 น.ส.เยาวลักษณ์ พวงเงิน 
28 น.ส.กรรณิการ์ พร้อมศรีทอง 66 น.ส.วารุณี สุขแสนดี 



29 น.ส.ดาวใจ บุญกอด 67 น.ส.น่ิมนวล โพธิกะ 
30 น.ส.เพชรรัตน์ พาณิชธารามาส 68 น.ส.นิธิวัลย์ ช่างแฟง 
31 น.ส.วีรยา เสาสมภพ 69 นางอ้อยใจ ปทุมยา 
32 น.ส.กรรณิการ์ ค าชื่น 70 น.ส.ปาริตา ขันโพธิ์น้อย 
33 น.ส.อุไรวรรณ์ โพธิ์แสง 71 น.ส.สุภาวดี นานิล 
34 น.ส.ศิริพร ก่องแก้วรัศมี 72 นางวรัชยา ต.วรพานิชย์ 
35 น.ส.ฉัตรทิยา กุนอก 73 น.ส.ยุพาพร ปันเมน 
36 น.ส.นาฏญา จูพันธ์ 74 น.ส.เสาวณิชย์ จันทะดวง 
37 น.ส.ฐิตาภา เครื่องทิพย์ 75 น.ส.นุจรี สุตะนนท์ 
38 น.ส.สุธารัตน์ จันทรเนตร   

 
วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 

ต าแหน่ง การทดสอบ วันที่สอบ เวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทดสอบความถนัด 

และความรู้ทั่วไป 
13 มิ.ย.2548 09.00-12.00 ห้อง F 337  

อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 3  
มธ. ท่าพระจันทร์ 

 
           ผลการสอบคัดเลือก สอมธ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ส าหรบัต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
                     ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2548 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย) 
ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 

 
 


