
       ตามที่ สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผูส้นใจสมัคร

เขา้ร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ หลักสูตร "ก๋วยเตีย๋วเรืออยธุยา" ให้แก่สมาชิกท่าพระจนัทร์และศูนยรั์งสิต จํานวนคร้ังละ 30 คน 

โดยเปดิรับสมัครสมาชิกระหวา่งวนัที่ 18-22 มิถุนายน 2555 ไปแล้วน้ัน ปรากฏวา่มีสมาชิกแสดงความจํานงสมัคร

เขา้รับการอบรมที่ท่าพระจนัทร์ จํานวน 29 คน และศูนยรั์งสิต 55 คน  โดย สอมธ. ได้ทําการคัดเลือกด้วยวธีิจบัฉลาก

 คร้ังละ 30 คน ดังมีรายนามดังต่อไปน้ี 

ครั้งที ่1 ศูนย์รงัสิต  วนัที ่7  กรกฎาคม 2555 เวลา  09.00-16.00 น. ณ ส านกังาน สอมธ.

ลําดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล

1 01029 น.อ.หญงิสุวลี  มูลสาร 16 04895 นางสาวดลนภา พงษ์พุฒิพัฒน์

2 01836 นางสาวสุกุล  เกวลิน 17 05308 นางสาวรัฐดา  จนัทร์กล่ัน

3 02712 นางชลธิชา  อาทิตยมณฑล 18 05651 นางสาวฐติากร  รักษ์วงศ์

4 02857 นางพรทิพย ์ เม่นสาย 19 06026 นางสุภาพร  คําศรี

5 03174 นางสาวพรพรรณ  จนัทร์แพทยรั์กษ์20 06042 นางสาวนัทธ์หทัย  ทองดวง

6 03360 นางหทัยรัตน์  สาธุธรรม 21 06117 นางศรีสุดา  ศิลาทอง

7 03392 นางสาวสุดใจ  พาณชิยกุ์ล 22 06120 นางสาวอรสา  ปาวลัิย

8 03569 นายวรีศักดิ ์ บญุมาก 23 06821 นางสาวกาญจนา  จําแนกทาน

9 03676 นางแวววดี  สุดสระ 24 07139 นางสาวพันธิวา  ชาญเชิงภพ

10 03935 นางสาวพัชรัตน์  มีนะโน 25 07151 นางสาวสิริพร  ไพจติโรจนา

11 04123 นางเพ็ญศิริ  ทองโรจนาพัฒน์ 26 07168 นางสาววชิราภรณ ์ กรุดปทุม

12 04404 นางอารีย ์ อ่อนเอ่ียม 27 07179 นางสาวเขมจฑุา  หอมหวล

13 04437 นางจนัทร์เพ็ญ  กุลหกูล 28 08533 นางสาวอิศราภรณ ์ ใจกล้า

14 04699 นางชูกล่ิน  บญุกวา้ง 29 08572 นางสาวกาญจนา  ไวยเกษตกรณ์

15 04882 นางสุรีรัตน์  ศรีบญุเรือง 30 09942 นางสาววนัวสิา แก้วประสาน 

รายช่ือสมาชิกส ารอง 

1 04435 นายวนัิย  ม่วงทอง 3 04812 นางนิภาภรณ ์ พันธ์ุศิลา

2 03289 นางสาวสมลักษณ ์ เรืองสุทธินฤภาพ4 03759 นางสาวสวาท  จติต์เจริญ

5 04070 นางพรทิพย ์ บญุมาก 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด

เรื่อง รายช่ือผู้เข้ารว่มโครงการสมาชิกสัมพันธ์

หลักสูตร  "ก๋วยเต๋ียวเรอือยุธยา"

………………………………………………………



ครั้งที ่2 ทา่พระจันทร์ วนัที ่8 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส านกังาน สอมธ.

ลําดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล

1 00711 รศ.กฤตยา  ตติรังสรรค์สุข 16 03880 นางสาวอรุณ ี สุจริตในธรรม

2 00840 รศ.อรทัย  ศรีสันติสุข 17 03919 นางณฐัติกานต์  นิสารทันยุ

3 00923 นางสมศรี  กีรติวฒุิกุล 18 03980 นางชวนชื่น  อ้นจนี

4 00996 นางเปมิกา  จริะคุณากร 19 04191 นางสาวกนกพร  บรรเริงศรี

5 01392 นางจําเนียร  อุตะปะละ 20 04312 นางสาวจริาภรณ ์ สุทธิบรูณ์

6 01442 นางสาวอุสา  ยู้บญุยงค์ 21 05302 นางสาวพัชญพิ์ชาภัค ภมรสุวรรณกุ์ล

7 01569 นางรัมภาพร  สํารองกิจ 22 06542 นางสาวศรัญญา  ทองปราง

8 02079 นางจฑุารัตน์  อนุรักษ์มนตรี 23 06858 นางสาวสุนันท์  อาจสถิตย์

9 02433 นางวรรณา  ศรีดี 24 06906 นางสาวชนิสรา  นาถนอม

10 02778 นางกิตสุนี  รุจชิานันทกุล 25 07207 นางสาวกมลมาศ  ตนันท์ยทุธวงศ์

11 03214 นางสาวสมหวงั  ศรีวชิา 26 07355 นางสาวนัทชฎา  ทองพริก

12 03318 นางนันทิยา  ทะประสพ 27 07722 นางสาวญาณศิา  ต่ายแสง

13 03483 นางสาวพรทิพย ์ นิลสุวรรณโฆษิต28 08317 นางสาวอารีรัตน์  ปานจบั

14 03573 นางจรุงใจ  ทองกัน 29 08711 นายชินกฤต  คงเจริญพร

15 03795 นางสาวศรียพุา  อัจฉรารุจิ

สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่สามารถเขา้อบรมได้ โปรดแจง้สละสิทธิภายในวนัที่ 2 กรกฎาคม  2555 

และ สอมธ. จะได้เรียนเชิญสมาชิกสํารองเขา้รับการอบรม โดยจะเรียกชื่อตามลําดับที่ประกาศให้ทราบ 

ทั้งน้ี การอบรมดังกล่าว สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่ยื่นใบสมัครเขา้อบรมเท่าน้ันบคุคลอ่ืนไม่สามารถเขา้อบรม

แทนกันได้  

ประกาศ ณ วนัที่ 26 มิถุนายน  2555

(นายรังษี  ธารารมย์) 

       ผูจ้ดัการ 

   -2-


