
      ตามที่ สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผูส้นใจสมัคร

เขา้ร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ หลักสูตร "กาแฟโบราณบรูณาการ" ให้แก่สมาชิกท่าพระจนัทร์และศูนยรั์งสิต จ านวนคร้ังละ 30 คน

โดยเปดิรับสมัครสมาชิกระหวา่งวนัที่ 9-13 กรกฎาคม  2555 ไปแล้วน้ัน ปรากฏวา่มีสมาชิกแสดงความจ านงสมัคร

เขา้รับการอบรม แบง่เปน็ที่ท่าพระจนัทร์ จ านวน 53 คน และศูนยรั์งสิต 64 คน  

               เน่ืองด้วยมีสมาชิกให้ความสนใจเขา้อบรมเปน็จ านวนมาก  สอมธ . จงึได้ติดต่อไปยงัวทิยากรเพ่ือขอเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้อบรม

เปน็จ านวนคร้ังละ 40 คน  โดย สอมธ. จะคัดเลือกด้วยวธีิการจบัฉลาก  ดังมีรายนามดังต่อไปน้ี 

ครั้งที ่1 ทา่พระจันทร ์ วนัที ่28 กรกฎาคม 2555 เวลา  09.00-16.00 น. ณ ส านกังาน สอมธ.

ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล

1 00075 นางจารุวรรณ  นิตินทรางกูร 21 03235 นางสาวสุภาพร  ภัทราคร

2 00278 นางสาวอัมพร  กิจงาม 22 03262 นางสุนทรี  ยิ้มส าราญ

3 00697 นางบนุรดา  โมฬีวงษ์ 23 03381 นายประพันธ์  ค าสามารถ

4 00903 นางลักษณา  โตววิฒัน์ 24 03620 นายศุภกิตติ ์ เรืองอภิรมย์

5 00986 นางสาวนิจภัสสร์  เหรียญกิตติวฒัน์ 25 03880 นางสาวอรุณ ี สุจริตในธรรม

6 01214 นางศศิกานต์  สันติเดชา 26 03981 นางพัชรี  ภุชงคสมุทท์

7 01442 นางสาวอุสา  ยู้บญุยงค์ 27 04355 นางสาววราภรณ ์ สุทธิวงศ์ทวี

8 01483 นางฉัตรฑริกา  วรรณประสพ 28 04872 นางสาวนันทนัช  พลอยประพัฒน์

9 01520 นางลาวลัย ์ บญุศิริ 29 05052 นางทัศนีย ์ มากพันธ์ผล

10 01639 นางสร้อยฟ้า  ตะนารัตน์ 30 05267 นางสาวเอ้ือมพร  สิริปญัญาภิญโญ

11 01733 นางสาวชุติมา  พัวผดุงดิษฐ์ 31 05296 นางสาวรัชดาวรรณ  ภู่พันธ์ุ

12 01736 นางวณีา  วรพงษ์ 32 05561 นายกมล  ศรีวงค์

13 01957 นางสุนีย ์ วฒันวบิลูย์ 33 05565 นางพัชรทิพย ์ เทียนเงิน 

14 02035 นางสุลักษณา  ศิลานนทชัย 34 05570 นายสมพงษ์  เตชมหากุล

15 02182 นางศรีตรา  ผาดโผน 35 05607 นางสาวพิชญะ  จริานุกุลสวสัดิ์

16 02367 นางสาวมาลินี  แต่สกุล 36 05714 นางสาวณฐัยา  จนัทร์คง

17 02982 นางสมพร  แสนสุข 37 06283 นางสาวฐาปว ี ลิขติการไพบลูย์

18 03010 นายเรืองศักดิ ์ เยื่อใย 38 06864 นางสาวนภารัตน์  ยอดปญัญา

19 03222 นางสาวรัตติกาล  วทิยะ 39 08551 นางสาวยี่สุ่น  สีน้ าเงิน

20 03228 นางสาวปณัฑ์ณฐั  ปานพรม 40 08866 นางสาวกนิษฐา  อุ่นอบ

………………………………………………………

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด

เรื่อง รายช่ือผู้เข้ารว่มโครงการสมาชิกสัมพันธ์

หลักสูตร  "กาแฟโบราณบูรณาการ"



รายช่ือสมาชิกส ารอง  (ทา่พระจันทร์)

ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล

1 00923 นางสมศรี  กีรติวฒุิกุล 4 06906 นางสาวชนิสรา  นาถนอม

2 03919 นางณฐัติกานต์  นิสารทันยุ 5 04882 นางสุรีรัตน์  ศรีบญุเรือง

3 02433 นางวรรณา  ศรีดี

ครั้งที ่2 ศูนย์รงัสิต วนัที ่29 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส านกังาน สอมธ.

ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล

1 01989 นางสาวส าเริง  ตรีลบ 21 05290 นางสาวสายใจ  จนิตานนท์

2 02643 นางโสภิดา  อภิธนวทิย์ 22 05462 นางสาวปารีณา  ไทยบ ารุงววิฒัน์

3 02714 นางสาวนวชล  จงเปรมกิจไพศาล 23 05780 นางสาวจดิาภา  ธนูทอง

4 02761 นางสาวยพุาพิน  ขาวเหลือง 24 05939 นางรัชดาภรณ ์ ไชยโย

5 02887 นางสาวมาลินี  แซ่ตัง้ 25 05966 นางสาวสุนันทา  มะลิไทย

6 03391 นางอมราทิพย ์ สุทธิพงศ์ 26 06139 นางวไิลลักษณ ์ กองกูล

7 03578 นางสุนันต์  อ่วมกระทุ่ม 27 06179 นางสมฤทัย  ลามอ

8 03583 นางสาวรัตนา  เจริญเสียง 28 06185 นางสาวณฐันียา  ธรรมสุนทร

9 03851 นางสาวมณทิพย ์ ปฏทิัศน์ 29 06714 นางนิตยา  ใบพิมาย

10 04055 นางภทรภรณ ์ หมอแพทย์ 30 06767 นางสาวทิพรัตน์  สุวรรณวชินีย์

11 04459 นางสมพิศ  หัสดี 31 07095 นางสาวกาญจนา  โล่ห์นารายณ์

12 04615 นางทองจนัทร์  กอบวั 32 07859 นางสาวสุจติรา  จนัทร์ส่องแสง

13 04673 นางล าไย  ศิริมงคล 33 08093 นางสาวจริาพร  บญุ-หลง

14 04689 นางสาวภัทรภร  ยวนพันธ์ุ 34 08325 นางสาวชลณาธาร  ฟ้าอ านวย

15 04699 นางชูกล่ิน  บญุกวา้ง 35 09046 นางสาวญาณศิา  นราจร

16 04713 นางสาวจารุวณัณ ี ศุภกุล 36 09202 นางสาวภาพิมล จริานุไชยวฒันา 

17 04753 นางสาวสรรเสริญ  สุขสวา่ง 37 09303 นางสาวนิพิฐพนธ์ ขนัเขื่อน

18 05116 นายโยธิน  อุทยานิล 38 09426 นางสาวนันทวนั ล าไย 

19 05131 นางสาวณฐันันท์  อัถมี 39 09503 นางสาวระววีรรณ สังคนาวนิ 

20 05271 นางสาวพิชญสิ์ณ ี มาเจริญรุ่งเรือง 40 09765 นางอมรรัตน์ มาประโท
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รายช่ือสมาชิกส ารอง (รงัสิต)

ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล ล าดับที่ เลขทะเบยีน ชื่อ-นามสกุล

1 04422 นางวาณ ี นามศร 4 05789 นางสาวอรอนงค์  ชูสุวรรณ

2 03565 นางชุติมา  นักธรรม 5 07040 นางธนัตถ์นันท์  สุวรรณชัย

3 07471 นางณฐักฤตา  อ่อนธรรม

สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่สามารถเขา้อบรมได้ โปรดแจง้สละสิทธิภายในวนัที่ 23 กรกฎาคม  2555 และ สอมธ. 

จะได้เรียนเชิญสมาชิกส ารองเขา้รับการอบรม โดยจะเรียกชื่อตามล าดับที่ประกาศให้ทราบ 

ทั้งน้ี การอบรมดังกล่าว สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่ยื่นใบสมัครเขา้อบรมเท่าน้ันบคุคลอ่ืนไม่สามารถเขา้อบรมแทนกันได้ 

ประกาศ ณ วนัที่ 17 กรกฎาคม  2555

ลงนาม นางเอ้ือมพร ศรีประมงค์ 

               รองผูจ้ดัการ 
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