
        ตามทีส่หกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) จะจดัให้มีการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที ่ 

คร้ังที ่1/2557 ระหวา่งวนัที ่5-6 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรม แกรนด์ เบลล่า จ.ชลบุรี  โดยเปิดรับสมัครสมาชิก

จ านวน 150 คน ระหวา่งวนัที ่19 พฤษภาคม 2557 - 13 มิถุนายน 2557 ปรากฏวา่มีสมาชิกสมัครเขา้ร่วมสัมมนา

จ านวนทัง้ส้ิน 95 คน  เป็นผูไ้ม่มีสิทธิเขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 5 คน   คงเหลือสมาชิกทีม่ีสิทธิเขา้ร่วมสัมมนา  

จ านวน 90 คน  ดังมีรายนามต่อไปน้ี

ล าดับ เลขทีส่มาชิก           ช่ือ-สกุล ล าดับ เลขทีส่มาชิก           ช่ือ-สกุล

1 00075 นางจารุวรรณ  นิตินทรางกูร 25 03301 นางรุ่งทิวา  พุ่มฉัตร

2 00331 นางสุพิมล  จนิดารัตน์ 26 03318 นางนันทิยา  ทะประสพ

3 00463 นายบุญขาล  เอกเอ่ียม 27 03384 นางฉลวย  จนัทร์สุเทพ

4 00626 นางฉววีรรณ  แสนสุข 28 03595 นางสายพิน  นพประโคน

5 01392 นางจ าเนียร  อุตะปะละ 29 03680 นางอรวดี  อาจสัญจร

6 02044 รศ.ดร.ราตรี ธันวารชร 30 03698 นางชลอ  นิลวรรณ

7 02194 นายเหรียญ นิลวรรณ 31 03702 นางสมพร  ดิษฐข์ า

8 02226 น.ส.พรสุดา  สังขนันท์ 32 03736 นางสมพิศ  สุภามงคล

9 02413 นายเจริญศักดิ ์ มีนุชนาถ 33 03936 นายเชาว ์ ครามเขยีว

10 02518 นายนันทศักดิ ์ ไพโรจน์ 34 04138 นางสุวรรณา  ใจจมุปู

11 02541 นายสุวรรณ์  จนัทร์สุเทพ 35 04225 น.ส.อนงค์พรรณ  เสนาะกลาง

12 02586 นายด าเนิน  สุภามงคล 36 04319 นางโสภิดา  ทรัพย์ศิริสิน

13 02651 นายบุรพัฒน์  ดวงค า 37 04394 น.ส.ประไพพร  ตันยุวรรธนะ

14 02661 นางมาลัย มีประวตัิ 38 04482 นางอัมพร  อ าพันศรี

15 02662 นางศีนวล  กล่อมดี 39 04554 น.ส.วลัิยพร  แสงเพชร

16 02663 นางโสภา  อยู่เปรม 40 04609 น.ส.ชไมพร  เต็มกุศลวงศ์

17 02752 นางวาสนา  เฟ่ืองฟุ้ง 41 04621 นางพเยาว ์ ปานวงศ์

18 02826 น.ส.พรทิพย์  บุญทาวงศ์  42 04675 น.ส.สุกัญญา  จรีาระร่ืนศักดิ์

19 02862 น.ส.เพียงใจ  สิงห์เอ่ียม 43 04693 นางหรรษา  ค าประเสริฐ

20 02979 นายไพโรจน์  พูนศักดิส์ร้อย 44 04701 นายอาณาจกัร  พูนเอก

21 03003 นายประเดิม  ดิษฐข์ า 45 04726 น.ส.แป้งล่ า  ภาคแสวง

22 03146 นายสุพจน์  งามดี 46 04779 นางวนัเพ็ญ  ประสานทอง

23 03222 น.ส.รัตติกาล  วทิยะ 47 04836 นางมณีรัตน์  สาครชาติ

24 03227 ผศ.เพ็ญศรี  กววีงศ์ประเสริฐ 48 04913 น.ส.ดาวเรือง แนวทอง

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด

เรื่อง  การสมัมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2557
................................................



ล าดับ เลขทีส่มาชิก           ช่ือ-สกุล ล าดับ เลขทีส่มาชิก           ช่ือ-สกุล

49 04942 นายปภังกร  หงศรีแก้ว 70 06621 นางรัดใจ  สุจริต

50 04968 นางกรรณิการ์  ผลมะขาม 71 06622 นางชลนิภา  เกิดผล

51 05024 น.ส.วนัดี  บุญประสิทธ์ิ 72 06648 น.ส.อมรพรรณ ประจนัตวนิชย์

52 05052 นางทัศนีย์  มากพันธ์ผล 73 06777 น.ส.ชิษณุชา  สัตพนพันธ์ุ

53 05370 น.ส.อรพิน  พูนศักดิส์ร้อย 74 06912 น.ส.ชื่นชีว ี ศรีแก้ว

54 05372 นางวโิรจน์รัตน์  พลอยมุข 75 07184 น.ส.สุวรพร แซ่ล้ิม

55 05420 น.ส.นิตยา กะแก้ว 76 07476 นางเทิดขวญั ทวสิีน

56 05422 น.ส.สุญาณี  กังวาฬวงษ์ 77 07561 น.ส.บังอร แดงด้วง

57 05462 น.ส.ปารีณา  ไทยบ ารุงววิฒัน์ 78 07677 น.ส.สุกัญญา  นาคกัน

58 05469 นายสมควร  เผือกแก้ว 79 07715 นางประทิน ศิวะบุณย์

59 05593 นายนิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 80 07832 นายสายัณห์ เทพแดง

60 05628 นายสราวธุ  ประสานทอง 81 07863 น.ส.ชรินทร์  ค้าขา้ว

61 05939 นางรัชดาภรณ์ ไชยโย 82 08462 นางชวนชม  กล่ินจ าปา

62 06279 นายไชยรัตน์  อยู่แสง 83 08784 นายไพทูรย์  รีรัตน์

63 06292 น.ส.จารุวรรณ เชื่อมทอง 84 08830 น.ส.กนกนันทร์  สุเชาวอิ์นทร์

64 06293 นางศิริลักษณ์ สวสัดีวงษา 85 08876 นายประณต ผาสุกชีวนิ

65 06490 น.ส.ปุณยาพร  โพธิสิงห์ 86 09030 น.ส.สุภัทธา  ชมบุญ

66 06536 น.ส.ธนวรรณ  เจริญศักดิ ์ 87 09843 นายสมคิด  เกิดแย้ม

67 06596 อาจารย์ปุญญาณัฐ นวลอ่อน 88 10523 นางป้อม นุ้ยบุญแก้ว

68 06618 นางชุติมา  อาษาคง 89 10524 น.ส.ละเอียด แตงไทย

69 06619 น.ส.สายทิพย์ ทองก้อน 90 10634 น.ส.อมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย

       หากสมาชิกดังมีรายชื่อขา้งต้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมสัมมนาได้  โปรดกรุณาแจง้ให้ สอมธ. ทราบภายในวนัที ่

20 มิถุนายน 2557 หากท่านแจง้ให้ สอมธ.ทราบภายหลังจากวนัทีก่ าหนดหรือมิได้แจง้  สอมธ. จะตัดสิทธิ 3 ปี

ในการเข้ารว่มสัมมนาครั้งต่อไป

       จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยทัว่กัน

       ประกาศ  ณ  วนัที ่ 16  มิถุนายน  2557

หมายเหตุ   ในวันเสาร์ที ่5 กรกฎาคม 2557 มีรถออก ดังนี้

               1. ท่าพระจันทร์  เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 

               2. ศูนย์รังสิต เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น 

               3. ในวันเดินทางไปสัมมนาขอให้สมาชิกทุกท่านลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที ่สอมธ.ด้วย

                            ผูจ้ดัการ

                            (นายรังษี  ธารารมย์)

                            ลงชื่อ  รังษี  ธารารมย์ 


