
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากดั 

เรื่อง  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.  
ประจ าปี 2559 

********************* 

  ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด ได้ประกาศ 

รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ประจ าปี 2559  จ านวน 2 ครั้ง คือ  
ครั้งที ่1 :  วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 

ครั้งที ่2 :  วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น   
  บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ดังรายนามสมาชิกตามเอกสารแนบนี้   ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ 
จะมีหนังสือแจ้งการช าระเงินมัดจ าไปยังสมาชิกภายในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ขอให้สมาชิกน า
หนังสือฉบับดังกล่าว มาติดต่อช าระเงินได้ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และหาก
สมาชิกต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาแจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทันที  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

 
 

( ดร.กิจจา   เทพศิริ ) 
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด 
 
 
 

ผู้ประสานงาน : คุณปพิชญา โทร. 02-470-8298 



 
 

 

รายชื่อผู้ได้รับการเขา้ร่วมโครงการสัมมนาสมาชกิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ประจ าปี 2559 
(รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559) 

ล าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 00002 นาย บุญพริ้ง  สุขสบาย   

2 00021 นาย ธวัชชัย  นาคพุ่ม  

3 00028 นาย สุรพงศ์  วาตะบุตร์  

4 00042 นาย สุทัศน์  พรอานุภาพกุล  

5 00079 นาง วันเพ็ญ  ชูจันทร์  

6 00173 นาง วราภรณ์  ตราชู  

7 00244 นาง จริยา  เหนียนเฉลย  

8 00270 นาง สุปาณี  ลิ้มสุวรรณ  

9 00282 นาย เรวัติ  ครามบุตร  

10 00290 นาย สมสกุล  แววคุ้ม  

11 00294 นาง ลออศรี  รุ่งเรือง  

12 00329 นาง ลักษณพร  จิตติมงคล  

13 00380 นาย จ าลอง  แสงศรี  

14 00384 นาง นวลจิรา  ณ ป้อมเพชร  

15 00396 น.ส. เมตตา  ญาปรีชา  

16 00462 นาย กมล  บุญกระจ่าง  

17 00506 นาย ประเสริฐ  ชัยเลิศวิรุฬห์  

18 00593 น.ส. ธิษตยา  จังอินทร์  

19 00623 น.ส. พัชริน  จวนวรชัย  

20 00640 นาย ประสิทธิ์  สิริวิทูร  

21 00650 นาง ธนภัทร  สายเจริญ  

22 00676 นาย ปรีชา  ทองตัน  

23 00695 น.ส. ศิววรรณ  พูลพันธุ์  

24 00719 น.ส. มาลี  อ่ิมดี  

25 00721 น.ส. พรรณี  ตั้งอมรสุขสันต์  



 
 

 

ล าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

26 00723 นาง ณภัทร  ฉัตรกมลกุล  

27 00746 นาย พิเชษฐ์  เอี่ยมละออ  

28 00749 น.ส. สุนันทา  ลิ้มรสสุข  

29 00830 นาย พินิจ  สายเจริญ  

30 00832 นาง ญาณี  ศรีแสน  

31 00840 นาย เกื้อพันธ์  เหนียนเฉลย  

32 00868 นาง สายพิน  ร้อยกล้า  

33 00915 นาย รุ่งฤทธิ์  หวังอารีย์  

34 00957 นาย สมพงษ์  ร้อยกล้า  

35 00965 น.ส. ฉันทนา  ภู่ธราภรณ ์  

36 00967 น.ส. ศศิธร  มีผลประไพ  

37 00977 นาย ปรีชา  บุญอ่ิม  

38 00983 น.ส. กนกพร  ค าเนตร  

39 01040 นาง รัชนี  อาชีวระงับโรค และผู้ติดตาม 

40 01057 น.ส. อรุณ  ค้าขึ้น  

41 01060 นาย สมบัติ  กิ่งกาญจนวงศ์  

42 01171 น.ส. ศิริรัตน ์ ฉันทลักษณ์  

43 01177 นาย สุปัญญา  คะตะวงศ์  

44 01185 นาง อริยา  พรหมสุภา  

45 01233 น.ส. สุรัตน์  ชุ่มจิตต์  

46 01270 นาง จันทร  ลีรัตนกิจพิบูลย์  

47 01298 นาง สุจิตรา  สร้อยแสงจันทร์  

48 01304 นาย พินิจนันท์  รุทธนานุรักษ์  

49 01315 น.ส. สมหญิง  บัณฑิตขจร  

50 01316 น.ส. สุมาลี  จันทร์ชลอ  

51 01421 น.ส. วันดี  กรุยทอง  

52 01422 น.ส. ปนัดดา  พ่วงพี  



 
 

 

ล าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

53 01430 นาย ฉัตรชัย  มุ่งธัญญา  

54 01445 น.ส. นิภาพร  นาคพัฒน ์  

55 01451 น.ส. อัมพิกา  เกตุกราย  

56 01479 น.ส. นิตยา  บุญปริตร  

57 01488 น.ส. จิรวรรณ  อ่องแตง  

58 01538 นาง วราภรณ์  พีระสงคราม และผู้ติดตาม 

59 01564 น.ส. กัลยาณี  จิตต์การุณย์  

60 01582 นาง พัชรินทร์  โสฬส  

61 01586 นาง รมณพรรณ  ขันทอง  

62 01607 นาย สุรพล  ศิริคุณ  

63 01615 น.ส. เมธาวดี  วิจิตต์เจริญวัฒนา  

64 01625 น.ส. จุรีพร  กาญจนการุณ  

65 01658 นาง สัญสนี  ศรีสุกใส  

66 01700 น.ส. นที  แล่นวารี  

67 01710 นาง จันทนา  กุญชรรัตน์  

68 01718 น.ส. พรพิมล  ลาลุน  

69 01733 นาย ไกรศิลา  กานนท์  

70 01734 น.ส. นันท์นภัส  มหาวัตร  

71 01830 น.ส. สุทธิรัตน์  แย้มเกลี้ยง  

72 01878 น.ส. อร่าม  ใจกล้า  

73 01894 น.ส. ชีราพร  ม่ันคง  

74 01906 นาย เอกชัย  พีระสงคราม  

75 01924 นาง กัญญกมล  เขียวหวาน และผู้ติดตาม 

76 01942 น.ส. ณธิกา  ยิ้มวิไล  

77 01943 น.ส. สุกัญญา  พุ่มพวง  

78 01964 น.ส. ปนาลี  แทนประสาน  

79 02021 นาย ณัฐพล  ปล่ าภากรณ์  



 
 

 

ล าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

80 02024 น.ส. บุณทริกา  รัตนปรีชาโชติ  

81 02032 น.ส. สิริมา  ปานเกษม  

82 02063 น.ส. สรัญญา  สราญชาติ  

83 02067 น.ส. สยุมพู  เอกทัน  

84 02106 น.ส. สุพรรณี  สุขสันต์วชิรกุล  

85 02117 นาย บุญเลิศ  แซ่อ้ึง  

86 02150 นาง ผานิจ  ปานอยู่  

87 02202 น.ส. ศิวะทัศน์  หาพุฒพงษ์  

88 02224 น.ส. อารยา  สิมสีนวล  

89 02273 น.ส. พรทิพย์  ชัยเชิดชูวงศ์  

90 02298 นาย ไพฑูรย์  อนันต์ทเขต  

91 02303 น.ส. จิราพรรณ  คนฉลาด  

92 02349 นาย กิตติศักดิ์ชัย  แนมจันทร์  

93 02378 น.ส. พัชราภา  ศักดิ์บริบูรณ์  

94 02415 นาย ณัฐเศรษฐ์  ภิรมย์เศรษฐกุล  

95 02429 น.ส. อ าภา  ยาตรา  

96 02443 นาง นวนิต  มาดาน  

97 02467 น.ส. วรนาฎ  นิโลดม  

98 02498 น.ส. สุจิตรา  เรืองวุฒิชนะพืช  

99 02529 นาง จิรวดี  สุภาสุทธากูล  

100 02533 น.ส. ราตร ี รอดแก้ว และผู้ติดตาม 

101 02542 น.ส. สิริพร  ปานแสง  

102 02549 นาย บุญเลิศ  มณีฉาย  

103 02550 น.ส. เกษร  ว้ินฉ้วน  

104 02554 นาย คมกริช  กองสินหลาก  

105 02558 นาย ณัฐพงศ์  รัตนสุภา  

106 02604 นาย ศุภชัย  เดชเพ็ชร์  



 
 

 

ล าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

107 02651 น.ส. พชรพร  เจริญวินัย  

108 02728 น.ส. จิรสุดา  จันทร์นาม  

109 02758 น.ส. ศรินญา  วังมะนาวพิทักษ์  

110 02796 น.ส. บุปผารัช  ท่องมนต์วิทย์  

111 02840 นาย เกษมสันต์  พรหมสุภา  

112 02851 น.ส. กันย์ลภัส  ประดับเวทย์  

113 02863 นาย อชิรพล  โมราชาติ  

114 02904 น.ส. ปณัฏฐพร  มีชัย  

115 02906 นาย วิรัตน์  วงษ์ศรีนาค  

116 02907 นาย ขวัญชัย  ใจมุ่ง  

117 02942 น.ส. สายชล  บุญศิริเอ้ือเฟื้อ  

118 02953 น.ส. สิริลักษณ์  แดงเรือง  

119 02955 น.ส. พิมพ์ณรัตน์  เจริญมากสุวรรณ  

120 02969 น.ส. ศศิธร  ทรงสกุล  

121 02972 น.ส. อรวรรณ  เกิดโภคา  

122 02989 น.ส. ปวัญญา  ประชุมภู  

123 02990 น.ส. ปภัสสร  ไขค า  

124 03004 นาย ศันสนะ  มะสุวรรณ  

125 02405 น.ส. วิชญ์ชยาภรณ์  นามวิสัย  

126 03013 น.ส. ธันยนันทน์  นามวิสัย  

127 03031 น.ส. ไพลิน  นิลสิทธิ์  

128 03039 น.ส. ปิยะรัตน์  เจริญลิ้มกุล  

129 03047 น.ส. วญาธิป  จันทรวงศ์  

130 03050 นาย พีรานุวัตร  ชอบธรรม  
 

 
 

  


