
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 
เร่ือง รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์  

หลักสูตร "ขนมช่อม่วง ถ่ัวแปบไส้กุ้ง ปั้นขลิปนึ่งไส้ปลา" 
 

           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผูส้นใจสมัคร เข้า
ร่วมโครงการสมาชิกสมัพันธ์ หลักสูตร " ขนมช่อม่วง ถั่วแปปไส้กุ้ง ปั้นขลิบน่ึงไส้ปลา" ให้แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์ และศูนย์
รังสิตจ านวนครั้งละ 25 คน โดยเปิดรับสมัครสมาชิกระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2553 ไปแล้วน้ัน ปรากฏว่ามีสมาชิก
 แสดงความจ านงสมัครเข้ารับการอบรมที่ท่าพระจันทร์ จ านวน 32 คน และศูนย์รังสิต 33 คน สอมธ. ได้ท าการ
คัดเลือก สมาชิกด้วยวิธีการจับฉลากจ านวน 25 คน ดังมีรายนามดังต่อไปน้ี 

ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส านักงาน สอมธ. 
ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล 

1 00572 รศ.วรรณี พุทธเจริญทอง 14 03804 นางสาวเกษมศรี ดุริยรัตนทัต 
2 00584 รศ.สุวรรณี อุดมผล 15 03922 นางสาวมนภัสสร แสงค าสุข 
3 00840 รศ.อรทัย ศรีสันติสุข 16 04355 นางสาววราภรณ์ สุทธิวงศ์ทวี 
4 01583 นางสาวพาชื่น ติวานนท์ 17 04393 นางสาววารุณี ต่อแต้ม 
5 01647 นางเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข 18 04675 นางสาวสุกัญญา จีราระรื่นศักด์ิ 
6 01760 นายสมคิด เปี่ยมสุข 19 05052 นางทัศนีย์ มากพันธ์ผล 
7 01825 ผศ.ฑิตยา สมัถพันธุ์ 20 05296 นางสาวรัชดาวรรณ ภู่พันธุ์ 
8 02182 นางศรีตรา ผาดโผน 21 05714 นางสาวณัฐยา จันทร์คง 
9 02367 นางสาวมาลินี แต่สกุล 22 05742 รศ.อภิญญา เวชยชัย 
10 02959 นางนิตยา คล้ายสุบรรณ 23 06858 นางสาวสุนันท์ อาจสถิตย์ 
11 03179 นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 24 06925 นางทิพวรรณ อินทมหันต์ 
12 03573 นางจรุงใจ ทองกัน 25 08711 นายชินกฤต คงเจริญพร 
13 03670 นางวินิจดา สีเหลือง       

รายชื่อสมาชิกส ารอง ท่าพระจันทร์ 
1 03318 นางนันทิยา ทะประสพ 5 02463 นางสาวดลพร ก าเนิดสิทธิเสรี 
2 02717 นางดวงเนตร ธรรมกุล 6 01442 นางสาวอุสา ยู้บุญยงค์ 
3 05445 นางสาวมนธิรา เพ็งจันทร์ 7 05061 นางสาวสมสุข จันทศร 
4 04312 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิบูรณ์     

 
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส านักงาน สอมธ. 
ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล 

1 01374 นางนภวรรณ งามเกษม 14 05103 นางสาวกาญจนา โมธินา 
2 01408 นางจุฑาทิพ พลจันทร 15 05177 นางสาวมาลี สันติคุณาภรณ์ 
3 01623 นางสาวเลวง นุ่นชูคันธ์ 16 07193 นางสาวอุทุมพร วังแสน 
4 01836 นางสาวสุกุล เกวลิน 17 03099 นางสาวธีรวัฒนา ภาระมาตย์ 
5 02650 นางประยงค์ ถนอมงาม 18 03123 นางสุดารักษ์ สิริอังควรา 
6 02712 นางชลธิชา อาทิตยมณฑล 19 03213 นางสาวบังอร ทิมประทุม 
7 02752 นางวาสนา เฟ่ืองฟุ้ง 20 03935 นางสาวพัชรัตน์ มีมะโน 
8 03035 นางจารุตา เกิดโต 21 04036 นางสาวศิริภัทชรินทร มหาวรีวัฒน์ 



9 04752 นางโชติรส จันทร์แสงสว่าง 22 07196 นางสาวอุทัยวรรณ พูลสุข 
10 04784 นางอุมาพร จงจิตตานนท์ 23 07491 นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ 
11 04789 นางสาวชนานาถ เยือกเย็น 24 07917 นางเดือนรุ่ง เกลี้ยงขาว 
12 04822 นางสาวอังคณา ศุภธนาเศรษฐ์ 25 08081 นางสาวอัมพร เจตเกษการณ์ 
13 04833 นางสาวบุญทวี เพ็งทิพย์     

รายชื่อสมาชิกส ารอง ศูนย์รังสิต 
1 05379 นางสาววิทวัน จันทร 5 08963 นางสุชานรี ชีวโสตถิธ ารง 
2 03136 นางสาวนลินธร อิทธิพงศธร 6 03120 นางมาลี ชอบธรรม 
3 03038 นางสุมาวดี งะบุรง 7 02832 นางกรองกาญจน์ เอกสิทธิชัย 
4 07151 นางสาวสิริพร ไพจิตโรจนา 8 07031 นางสาวศิริพร ทองประเสริฐ 

 

ส าหรับผูท้ี่ได้รบัการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ โปรดแจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 20 กันยายน 2553 โดย สอมธ. จะ
ได้เรียนเชิญสมาชิกส ารอง เข้ารับการอบรมโดยจะเรียกชื่อตามล าดับที่ประกาศให้ทราบ 

                                   ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2553  

(นายรังษี ธารารมย์) 

ผู้จัดการ 

        

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์) 

และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต) 

Updated: 2010-09-17 10:15 TH 


