ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์
หลักสูตร "ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา"
………………………………………………………
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผูส้ นใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ หลักสูตร "ก๋วยเตีย๋ วเรืออยุธยา" ให้แก่สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต จํานวนครั้งละ 30 คน
โดยเปิดรับสมัครสมาชิกระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกแสดงความจํานงสมัคร
เข้ารับการอบรมที่ท่าพระจันทร์ จํานวน 29 คน และศูนย์รังสิต 55 คน โดย สอมธ. ได้ทําการคัดเลือกด้วยวิธีจบั ฉลาก
ครั้งละ 30 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 ศูนย์รงั สิต วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สานักงาน สอมธ.
ลําดับที่
เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่
เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1
01029 น.อ.หญิงสุวลี มูลสาร
16
04895 นางสาวดลนภา พงษ์พุฒิพัฒน์
2
01836 นางสาวสุกุล เกวลิน
17
05308 นางสาวรัฐดา จันทร์กลั่น
3
02712 นางชลธิชา อาทิตยมณฑล 18
05651 นางสาวฐิตากร รักษ์วงศ์
4
02857 นางพรทิพย์ เม่นสาย
19
06026 นางสุภาพร คําศรี
5
03174 นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์ร20
ักษ์
06042 นางสาวนัทธ์หทัย ทองดวง
6
03360 นางหทัยรัตน์ สาธุธรรม
21
06117 นางศรีสุดา ศิลาทอง
7
03392 นางสาวสุดใจ พาณิชย์กุล 22
06120 นางสาวอรสา ปาวิลัย
8
03569 นายวีรศักดิ์ บุญมาก
23
06821 นางสาวกาญจนา จําแนกทาน
9
03676 นางแวววดี สุดสระ
24
07139 นางสาวพันธิวา ชาญเชิงภพ
10
03935 นางสาวพัชรัตน์ มีนะโน
25
07151 นางสาวสิริพร ไพจิตโรจนา
11
04123 นางเพ็ญศิริ ทองโรจนาพัฒน์ 26
07168 นางสาววชิราภรณ์ กรุดปทุม
12
04404 นางอารีย์ อ่อนเอี่ยม
27
07179 นางสาวเขมจุฑา หอมหวล
13
04437 นางจันทร์เพ็ญ กุลหกูล
28
08533 นางสาวอิศราภรณ์ ใจกล้า
14
04699 นางชูกลิ่น บุญกว้าง
29
08572 นางสาวกาญจนา ไวยเกษตกรณ์
15
04882 นางสุรีรัตน์ ศรีบญ
ุ เรือง
30
09942 นางสาววันวิสา แก้วประสาน
รายชื่อสมาชิกสารอง
1
04435 นายวินัย ม่วงทอง
3
04812 นางนิภาภรณ์ พันธุ์ศิลา
2
03289 นางสาวสมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ
4
03759 นางสาวสวาท จิตต์เจริญ
5
04070 นางพรทิพย์ บุญมาก

-2ครั้งที่ 2 ท่าพระจันทร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สานักงาน สอมธ.
ลําดับที่
เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่
เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1
00711 รศ.กฤตยา ตติรังสรรค์สุข 16
03880 นางสาวอรุณี สุจริตในธรรม
2
00840 รศ.อรทัย ศรีสันติสุข
17
03919 นางณัฐติกานต์ นิสารทันยุ
3
00923 นางสมศรี กีรติวฒ
ุ ิกุล
18
03980 นางชวนชื่น อ้นจีน
4
00996 นางเปมิกา จิระคุณากร
19
04191 นางสาวกนกพร บรรเริงศรี
5
01392 นางจําเนียร อุตะปะละ
20
04312 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิบรู ณ์
6
01442 นางสาวอุสา ยู้บญ
ุ ยงค์
21
05302 นางสาวพัชญ์พิชาภัค ภมรสุวรรณ์กุล
7
01569 นางรัมภาพร สํารองกิจ
22
06542 นางสาวศรัญญา ทองปราง
8
02079 นางจุฑารัตน์ อนุรักษ์มนตรี 23
06858 นางสาวสุนันท์ อาจสถิตย์
9
02433 นางวรรณา ศรีดี
24
06906 นางสาวชนิสรา นาถนอม
10
02778 นางกิตสุนี รุจชิ านันทกุล
25
07207 นางสาวกมลมาศ ตนันท์ยทุ ธวงศ์
11
03214 นางสาวสมหวัง ศรีวชิ า
26
07355 นางสาวนัทชฎา ทองพริก
12
03318 นางนันทิยา ทะประสพ
27
07722 นางสาวญาณิศา ต่ายแสง
13
03483 นางสาวพรทิพย์ นิลสุวรรณโฆษิ28
ต
08317 นางสาวอารีรัตน์ ปานจับ
14
03573 นางจรุงใจ ทองกัน
29
08711 นายชินกฤต คงเจริญพร
15
03795 นางสาวศรียพุ า อัจฉรารุจิ
สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ โปรดแจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
และ สอมธ. จะได้เรียนเชิญสมาชิกสํารองเข้ารับการอบรม โดยจะเรียกชื่อตามลําดับที่ประกาศให้ทราบ
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่ยื่นใบสมัครเข้าอบรมเท่านั้นบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าอบรม
แทนกันได้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555

(นายรังษี ธารารมย์)
ผูจ้ ดั การ

