
(ส ำเนำ) 
ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำกัด  

เร่ือง ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเจ้ำหน้ำท่ี 
 

             ตามที่สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 โดยก าหนดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าท าการทดสอบ วันที่ เวลา และ
สถานที่คัดเลือกดังกล่าวในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารบัการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ น้ัน 

              บัดน้ี การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าท าการทดสอบ วัน เวลา และ สถานที่ การ
คัดเลือกของต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 นายเมชิน มีชัย 34 นายวศิน ทรัพย์เจริญศรี 
2 น.ส.มะลิวัลย์ เสาวดี 35 น.ส.ธัญชนก พุทธวงค์ 
3 นายธมกร มุทาธัญธรกุล 36 น.ส.นัทรียา อัมพรวรรณ 
4 นายอนุรักษ์ วุฒิเนตร 37 น.ส.สุภาภรณ์ ปิ่นข า 
5 นางตริสลา ชาตริยานุโยค 38 น.ส.นิพาดา สกุณี 
6 น.ส.ธันทิกา แก้วแท้ 39 น.ส.อรอนงค์ อ่อนมา 
7 น.ส.วไลพรรณ ชีกว้าง 40 น.ส.จรัสศรี ฉัตรวิไล 
8 น.ส.กาญจนา แสงพารา 41 น.ส.ศิริรัตน์ บู่บาง 
9 น.ส.น้ าผึ้ง ม่วงใหม่ 42 น.ส.ดังใจ ตรีปัญญา 
10 นางศิรินทร์ แก้วนิยม 43 น.ส.อัศนียา จันทร์มณี 
11 น.ส.อาภาณี ภูมิเดช 44 น.ส.นรารัตน์ คงวัฒนา 
12 น.ส.อัญชสา แก้วเก้า 45 น.ส.เจนจิรา แจ่มแจ้ง 
13 น.ส.วรรนิสา นพเก้า 46 น.ส.ศิรินาฏ ฮ้อรอด 
14 น.ส.ปาริชาติ นพเก้า 47 น.ส.ปิยรัตน์ เหมือนฤทธิ ์
15 น.ส.ณัฐณิชา งานขยัน 48 น.ส.ดวงดาว เหล็กกับทอง 
16 น.ส.บังอร วงค์ชาลี 49 น.ส.สุภาพร ผดุงเพ็ชร์ 
17 น.ส.ดารุณี อาภรณ์แก้ว 50 น.ส.เจษฎาภรณ์ นาคา 
18 น.ส.ทัศนีย์ เพ็งพะเนา 51 นางอรนิชา ชื่นกลิ่นธูป 
19 น.ส.ณฤดี จรัสวิชญ์ 52 น.ส.วาสิฎฐี ไทยแท ้
20 น.ส.จุไรภรณ์ ภู่ขวัญ 53 น.ส.อัจฉรี โฮ้คร้าม 
21 น.ส.ชลดา อ่วมประเสริฐ 54 น.ส.จันทนา พันชนะ 
22 นายจรัล ชุ่มชื่น 55 นายสิทธิศักด์ิ ฟักขาว 
23 น.ส.วิจิตรตา นารีบุตร 56 น.ส.สุภาภรณ์ โกสยะมาศ 
24 น.ส.นันทกา เทพดินินทร์ 57 น.ส.เกศนี มูลป้อ 
25 น.ส.สุดารัตน์ จิรุภัณฑ์สวัสด์ิ 58 น.ส.ภัทรจารี เจริญมิน 
26 น.ส.วิไล สุดใจดี 59 น.ส.เกษฎาภรณ์ เปล่งสุขเจริญศร ี
27 น.ส.สุภาภรณ์ พัฒนะ 60 น.ส.สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
28 นายณัฐไชย เพ่ิมเติม 61 นางรวิสรา โพคะ 
29 นายส าเนา ปรีเสม 62 น.ส.รุ่งทิวา ทองนุ่น 
30 น.ส.กานรวีย์ ตรีเพ็ชร 63 น.ส.พรวิมล พูลเสม 
31 น.ส.วรัญญา บัวศรี 64 น.ส.ธิญาดา นาคทองอินทร์ 
32 น.ส.นิภาพร ตุลารักษ์ 65 น.ส.บุญเรือง กินใบ 
33 น.ส.สุภาภรณ์ การสมนุช 66 นายกสิภูมิ ฉัตรโพธิ์ทอง 

 



วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
ต าแหน่ง การทดสอบ วันที่สอบ เวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญช ี 11 มิถุนายน 2551 09.00-12.00 ห้อง F 337 อาคาร 
ธรรมศาสตร์ 60 ป ี
ชั้น 3  
มธ. ท่าพระจันทร์ 

กฎหมาย การบริหารธุรกิจ 
ความสามารถทั่วไป และสหกรณ์ออมทรัพย ์

 

  

ผลการสอบคัดเลือก สอมธ.จะประกาศรายชื่อผูท้ี่ผ่านการสอบข้อเขียน ส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2551 

                                   ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2551 

(นางสมศรี กีรติวุฒิกุล) 

ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

หมายเหตุ ควรน าเครื่องค านวณมาด้วย 

Updated: 2008-06-05 10:35 TH 


