ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

105526037028
125541000202
3800100384941
A0103537045009
A0103549020421
A0105531005015
A0105538132667
A0105540071343
A0105542007065
A0105544015286
A0105544099633
A0105545040055
A0105545074537
A0105545110789
A0105548059962
A0105548090541
A0105549010673
A0105555043651
A0105555156781
A0105556148090
A0105557171001
A0105558066058
A0105558108371
A0105559018898
A0105559041661
A0105559072701
A0105559133522
A0105559155143
A0105560008434
A0105560025509
A0105560036217
A0105560036772
A0105560102856
A0105560114242

่ ‐นามสกุล
ชือ

วุฒิไกร ไชยกูล
สุดารัตน์ ถิตะพาณิชย์
อํานวย สอาด
ศุภวรรณ อัครวิฑิต
พัชรกัน อํานาจธนะวัฒนะ
วิชญา ไตรโชค
ชนากานต์ อมรเศรษฐชัย
วัฒณ์ธนากร เมธีวัชรสิริชาติ
ยุมลรัตน์ คําเหลา
ตะวันฉาย ทัดปอย
วนิดา ฐิตินันท์สมบูรณ์
ศุภชัย กิมชวาณิช
ธีระภัทร์ เด่นประเสริฐ
สุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา
รุ่งวิชช์ อิศรพันธุ์
จิรวรรณ โพธิ์ทอง
อมรรัตน์ ตรีสุขเกษม
บุญญวัฒน์ ละอองทอง
คมสันต์ นิสสัยบุญ
ปุณณาสา โหระวงศ์
ชัยนันท์ สุขสมิทธิ์
ถวิต อรุณประสบสุข
ภูริญ รัตนวิชช์
อิสรีย์ นิตยสมบูรณ์
พลภัทร จันทร์วิเมลือง
อรวรินทร์ โหตรภวานนท์
เบญจมาภรณ์ ปิยรัตนสุวรรณ
วลัยลักษณ์ วณิชชาภิวงศ์
นิ่มนวล วาศนา
สุภาพร มัตซึอิ
ชนิดา แก้วทรัพย์ศักดิ์
ปาริชาติ ธนะสุวัฒน์กุล
เจษฎาวุฒิ ศรีแก้ว
อัษฎกร นพโสภณ

อบรม

A









































































































































B

C

D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

1/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

A0115559010803
A0125544001862
A0125557006868
A0135549004487
A0135557003443
A0135557008798
A0135558006870
A016358001043
A0245560001889
A0305559003694
A0365554000301
A0435555000037
A0745541000479
A0745553003443
A0745556004491
A0745558004383
A0755559000233
A3509900969278
B6010F00029960
B6010F00121850
B6010F00129640
B6010F00129830
B6010f00133880
B6010F00134030
B6010M00018260
B6010M00088950
B6010M00130440
B6011F00127466
B6012F00129898
B6013F00129813
B6013M00130055
B6014F 00009564
B6024F00036764
B6024M00081482

่ ‐นามสกุล
ชือ

ณัฐธยาน์ พงศ์พัชรสกุล
พัชรพล สุทธิธรรม
ปรานทิพย์ เดชพิสิทธิ์ธรรม
เพียงกมล งามวงศ์กุล
กัญชลี แดงกุล
จตุพงษ์ ชื่นปรีชาชาญ
ชญาณี ดลบุญครอง
พัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์
โชติอนันต์ ปินถานันต์
มนตรี จงวิเศษ
วัลลดา วรรณโกวิท
ปธรรถ์ วรรณรักษ์
อัชชกร ฌสภิญสวัสดิ์รัตน์
วัชรา ภิญญาวัธน์
ภาสินี ใยพันธ์
ปรียานุช ศรีทรานนท์
นงลักษณ์ อุดมสิต
สุวิภา เสริมบุญสร้าง
ศิรัญญา แซ่โค้ว
นฤมล เวชจันทร์
ภาวดี บุญญาสัย
พชรพรรณ ภูมิภาค
สุภาวดี สหัสรังสินี
สุทธินี จาตุรนต์รัศมี
สิริพร หงส์โพธิพันธุ์
สุขุม อุตตโมบล
พลทรัพย์ ตรีนันท์กูล
สุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์
พรรณกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
กรวรรณ ภูมิคอนสาร
พระมหาสังคมไสวงาม
นภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์
ภัทรา หงษ์สา
ปรีชา ดาวมณี

อบรม
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B

C

D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

2/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

B6025M00084815
B6027F00130879
B602F00132250
B6032F0017662
B6045F00133815
B6054M00118300
B6065F00121155
B6070F00129690
B6074M00129978
B6075F00129740
B6083F00129900
B6084F00066132
B6092F00133574
C5956F00216916
C5984M00205428
C6010F00127370
C6010M00127250
C6012F00127298
C6012M00127486
C6013F00085900
C6024F00127350
C6065F00002795
C6067M00125593
C6073M00018342
D5810M00004744
D5810M00074277
D5810M00175333
D5812F00217057
D5877F00120596
D6010M00029410
D6010M00029410
D6034F00048328
D6062F00067474
D6062M00048512

่ ‐นามสกุล
ชือ

พิเชษฐ สุขเจริญ
นิตยา คอร์แมคค์
พิมพ์ปพิชญ์ หิรัญรัชชกุล
ณัฐวรรณ ศาลางาม
พิชชาภัทร. ศรีอุปรัตน์
กู้เกียรติ ชัยวัณณคุปต์
จีรพันธ์ ศรีน้อม
ยุวดี พูลกลิ่น
ศุภกร จุลสวัสดิ์
สายน้ําผึ้ง เนียมพิบูลย์
ปวริศา ประสงค์บุญสูง
สุทธิลักษณ์ วัชรพินธุ์
ระพีภรณ์ ธพิสิษฐ์
ธัญญ์ธวัล อ่อนหนองหว้า
ธัญญะ พูลสวัสดิ์
จิตประสงค์ หลําสะอาด
จิตติโชติ ผจงวิริยาทร
ณัฐพร รักสัตย์
เกียรติสิน พัฒนพงษ์ภักดี
จันทิมา วรธรรมสรณ์
จิราภรณ์ อังคเรืองรัตนา
รัตนากร แก้วสายัณห์
ชัย พลคํา
สัณห์ชัย สิชฌรังษี
หทัยรัตน์ เตชะจินดารัตน์
พรรณราย เกกีงาม
ขนิษฐา. อุทิศวรรณกุล
เขมจิรา รัฐสมุทร
วรรณพร ชัยณรา
นธี สิทธิพลากร
นที สิทธิพลากร
ชุพวัล สําราญพงษ์
มิตรสาคร จิรปวศักดิ์
ปริญญา ทรัพย์เย็น

อบรม
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B

C

D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

3/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

D6062M0067486
E6010F00040640
E6010F00133320
E6010F00143420
E6010F00146510
E6010F00176780
E6010F00180510
E6010F00184530
E6010F00184670
E6010F00184750
E6010F00184760
E6010F00184810
E6010F00185410
E6010M00011830
E6010M00177770
E6010M00184390
E6010M00184700
E6010M00185480
E6011F001770199
E6011F00184544
E6011M00175211
E6012F00177636
E6012F00184436
E6012M00011350
E6012M00014986
E6012M00177598
E6013F00184368
E6013F00184642
E6013F00185184
E6013M00176839
E6020F00184520
E6020M00184550
E6021M00064411
E6071M00146644

่ ‐นามสกุล
ชือ

สมชาย ธรรมรัตน์
เกวลิน เล้าเจริญพานิชย์
พิไลภรณ์ นําศิริวืวัฒน์
วารุณี แสงพิทักษ์
ณัฏฐภรณ์ ณรงคะชวนะ
นุชนาถ พานิช
วนัสนันท์ เพชรศิริ
ธันยวันฐ์ รื่นฤทธิ์
สิริกาญจน์ ภัทรคีตานนท์
วินิธา ฤทธิสิทธิ์
ศิริวรรณ สาตร์เพ็ชร์
พวงผกา แซ่โห่
วิมลลักษณ์ ฉันทนาเลิศ
ชัยวัฒน์ จันบํารุง
รณเกร เส็งสอน
ดําเกิงศักดิ์ หาญพลาชัย
อนันต์ บุญญาพงศ์นุกูล
ธวัชชัย จันทรัตติยากานต์
สุภา ปิยเจษฎากุล
สุดารัตน์ ฮั้งตระกูล
วิสุทธิ์ กิตติอัมพานนท์
วิไลพร ไชยวสุ
ประภา คงครินทร์
อัครวินทร์ เลิศวัฒนศักดิ์
รัชต ปิ่นวันนา
เศรษฐพันธุ์ ไชยวสุ
จุรีพร ลูกบัว
ญดา สิงห์เจือ
ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
สําราญ ปราบภัย
จันทิมา ไชยรัตน์สัมพันธ์
ธีรภัทร์ ดอนชัยสุข
ชัชวาลย์ ใกล้อินทร์
พันธุ์เกียรติ ฉวรรณกุล

อบรม
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B

C

D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

4/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

E6073M00175055
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
5100555894
105539050222
105559166609
125557005543
135558003226
3610400215151
5400212106
A0103552018351
A0103559009561
A0105527043803
A0105537029633
A0105538121991
A010554403976
A0105544095565
A0105546097344
A0105546152299
A0105547031380
A0105548051546
A0105549115068
A0105551132900
A0105552076370
A0105554045552
A0105554045552
A0105558198493
A0105559010811
A0105559038929
A0105559039895
A0105559115222
A0105560008698

่ ‐นามสกุล
ชือ

สมประสงค์ อารีบุญเมือง
กิตติรวี รุ่งศักดิ์เสถียร
เชน กัมปนาทแสนยากร
ชฎิล กัมปนาทแสนอากร
สุภาพร วายุภาพ
ศุภลักษณ์ ไววิ่ง
กมลวรรณ จิรัสย์
ธนันท์รักษ์ โกศลประดิษฐ์
กนกวรรณ ถิตะพาณิชย์
ชัยเดช อัศวปรีชานนท์
กานดา หิรัญสูตร
นิมิต ทองสว่าง
ชุลีวรรณ ฉัศววิทูรทิพย์
ศิริรัตน์ ชัยลําพงค์
สิรการ ทิตตภักดี
ญาณวีร์ สังข์สัมฤทธิ์
ศิริวรรณ หิรัญชัยพฤกษ์
กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
ภัทรกาญจน์ แป้งอ่อน
บุญตา สรรทนานุเคราะห์
ฉัตรสุมาลย์ วัฒนศรี
บวร พฤกษาวัฒนชัย
วรพินิต อิงคโรจน์ฤทธิ์
วรวุฒิ นิสภกุลธร
สรกฤตย์ เจริญวิวัฒนกุล
วิลาสินี กิตะพาณิชย์
ธัญวัลย์ เดชทวีเหมโรจน์
ธัญวัลย์ เดชทวีเหมโรจน์
สิทธิทรัพย์ ศิรินวปรีดา
โสรจ ไตรตียะประเสริฐ
กัลยาภัสร์ ทรัพย์ทวีพร
ภคพัส เจริญฤทธิ์
พันธวีทรัพย์ สุดยาใจ
อังคาร ชะโลธร

อบรม
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D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

5/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

A0105560104875
A0105560124094
A0113547002051
A0123556013575
A0125551009687
A0125553002191
A0125556017025
A0125556022347
A0145558002874
A0265560000467
A0275558000498
A03255660000962
A0373560000677
A0443560000714
A0453560000986
A0555558000215
A0715543000077
A0715560001779
A0725535000284
A0735536000237
A0745559006312
A3160100977999
B5912F00196486
B5973F00201313
B6010F00004950
B6010F00126910
B6010F00130990
B6010F00131040
B6010M00021390
B6010M00070770
B6010M0023100
B6013M00073626
B6020F00080080
B6025F00089360

่ ‐นามสกุล
ชือ

ธวัชชัย ประยูรทอง
อธิศกิตติ์ ทรัพย์ทวีพร
ธนากาญจน์ วัยวัฒนะ
ปรัชญา หลงสมบูรณ์
พัฒนพันธุ์ ประภาพันธ์บุษกร
ณิมณิชา กรรณเลขา
ธัญรวีร์ อภิฉัตรธัชพงศ์
ชัยพันธุ์ ไวยพันธุ์
ภัทรพงศ์ ล้อพูนทรัพย์
ปัณณพัฒน์ วราสิธินันท์
ณัฐมน อ้วนศิริ
จิตินาถ ศิริเทศ
นุชนา สมบูรณ์ทรัพย์
ริวดี ภวภูตานนท์
พุทธา ละคร
อุทัย ตันตระกูล
ปิลันธน์ คูหากาญจน์
อํานวย สอาด
กนกพร สุทธิกาญจน์
กมลวรรณ จารยนต์
เกศรา แซกพุทรา
พูนศรี อนะมาน
เชาว์รัต ทิมยองใย
สุมาลี ถาวรว่องวงศ์
สิริกร วิสูตร
วรกัญญา ธรรมรัฒนพร
วิภาวี บูรณอารีย์พงษ์
สิริฉาย เนินอุไร
กฤตพัส พัสดุ
รวุธ จันทร์ตะกุล
ทักษกร ทวีกิจสุริยา
ปริญญา เชียงส่ง
จุฑารัตน์ บุญชู
พนิดา สาระเจริญ

อบรม

A

B









































































































































C

D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

6/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

B6025F00130960
B6034F00107796
B6052F00099062
B6067F00088262
C6010M00086290
C6012F00127348
C6013M000183000
C6026M00127050
C6030F00084790
C6046M00086394
C6070F00126300
C6070F00126360
D5810F00216422
D5810F00216422
D5810M00268011
D5810N00017200
D5812F00034635
D5812M00163613
D5812M00257513
E5950F000209910
E6010F00037350
E6010F00112750
E6010F00129620
E6010F00133020
E6010F00139000
E6010F00143330
E6010F00177010
E6010F00184440
E6010M00143030
E6010M00177090
E6010M00184460
E6011F00132200
E6011M00184300
E6012F00132562

่ ‐นามสกุล
ชือ

ชฏาพร จันทร์ศิริ
เครือจรรย์ เรือนทองคํา
ธนกร เหมชาติ (กําพล)
รัฐพล ท่อนแก้ว
ปัญโญ เยี่ยงสกุลไพศาล
พัขนรี โตสินธุ์
ฐปริน นิ่มน้อย
ปิยะวัฒน จันลา
ฑิตยารัตน์ ชุติวรณิชนันท์
วารุณี ศรีแกวิน
ธันยพร ห่างไกลพุ่ม
ปิยะฉัตร เกิดศรีเสริม
จตุพร แสงเจริญ
จตุพร แสงเจริญ
สมหญิง ศรีสําเริง
ธนันพัชญ์ รุจิโรจน์คุณากร
กัลยาณี จิราจินต์
ปิยะพร ฉัตรสมพร
วรชัญญ์ ศรีวิเชียร
กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี
โชติมา ศรีสําเริง
รัชนี จตุพรภิญโญ
สุรดา สถิตย์กุลรัตน์
พันธวีทรัพย์ สุดยาใจ
อภิญญา วรรณพาหุณ
ระวิวรรณ โต๊ะปรีชา
ปัณฑ์ธนัน ไชยเนติพันธ์
ปรัชสิญา นราฐปนนท์
สุเวชช์ อองละออ
ศิวัจน์ ไชยเนติพันธ์
คมกฤษ แดงดี
ปิติพัฒน์ พูลพุทธพงษ์
ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ
อติภา มังคละเศรณี

อบรม

A

B









































































































































C

D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

7/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

E6013F00144739
E6019F001845000
E6024F00146728
E6030F00184370
E6093M00168442
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
5900345148
13353600516
51343000654
58001188811
105553142856
11002004211139
A0105531005538
A0105531090756
A0105532071062
A0105546073500
A0105547014175
A0105549915068
A0105551132900
A0105554088740
A0105555000081
A0105556148090
A0105557033164
A0105557043003
A0105558130074
A0105559009619
A010556009471
A0125559004692
A0125560016194
A0135554008517
A0135560013128
A0165559001006

่ ‐นามสกุล
ชือ

ทิพปภา เกิดแก่น
วลัยนุช พูลสวัสดิ์
รสรินทร์ รุจนานนท์
วิชญา รัตนวนิชย์โรจน์
สุภานิช ชูแสง
ศุภลักษณ์ สุวรรณลักษณ์
ไมตรี พิศลพูล
วินัด วิกาหะ
สิริเชษฐ์ จิรพงษ์วัฒนะ
เจริญศักดิ์ พรายแก้ว
ภรกานต์ ภู่ธนวรุตม์
สุพรทิพ์ เจียระพงษ์
เนาวรัตน์ ตนพิทักษ์
ดุสิตา ธรรมสถิตย์พร
อุบลรัตน์ ลี้กําจร
เอมิลี่ หวัง
ศรัณยา อ้วนผุย
ประภัสสร ลิ่มอนุรักษ์
ประภัสสร ลิ่มอนุรักษ์
พรศรี นิสภกุลธร
ณิชชิชษา อารยะธรรม
สาธิต จรรยาสวัสดิ์
ชวลิต เก้าวงศ์วาน
ณิธิกร โชคอนันต์
ชุติมา นิติสิงห์
กรชนก แก้วประเสริฐสม
อนัญชย์ ธนทวี
อานนท์ วิไลทรัพย์
อลิษา ทางสิทธิ์พาณิชย์
ธนวัชร ศุกโรจน์
ปัณณ์ฉัตร ดุจติปิยะ
เสาวณี วิเลปะนะ
ภานุภัทร กิตติพันธ์
รัฐธรรมนูญ ธัญญาวงค์

อบรม

A

B

































C









































































































D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

8/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

่ ‐นามสกุล
ชือ

A020555004214
A0215546002458
A0265546000099
A0515559000073
A0533558000841
A0735559002953
A0745559008129
A0805544000126

ฐิติมา ขาวสะอาด
วิภาส รักสกุลไทย
รุ่งนภา กาญจโนมัย
นพดา อธิกากัมพู
มนัสนันท์ ทับบุญ
สิรัชชา สุขผล
ธีร์ชญาน์ อุดมเฉลิมธีรเดช

A0805551000543
A101400029866
A105545109471
B5910F00200460
B5910M00179360
B6010F00128690
B6010F0030050
B6010M00107650
B6010M00133620
B6019F00044664
B6020F00113270
B6045F00032555
B6065F000180
B6065F00180
C6010F00127360
C6010F00127390
C6010f00127420
C6064F00127196
C6073F00038771
D5812M00226502
D5871M00275534
D5874M00202093
E5910F00003270
E5910F00013150
E6010F00173650
E6010F00185190

สวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล
วรรณวิมล เฟื่องฟูสิน
สุวรรณี เจียรสุวรรณ
ชวัลนุช จิระสุขประเสริฐ
คัมภีร์ ศรีนิกร
ยุพิน เสรฐภักดี
ศศิภิมณฑ์ ธีรยุไกรหิรัญ
ศักดิ์ชัย จันระวัตร์
สุนทร พรสุขอนันต์
วรวรรณ เป่าวิมาน
กมลทิพย์ บุญชู
วรกานต์ เวี่ยงสิมา
รัชชนก อุปถัมภ์
รัชชนก อุปถัมภ์
อักษิกา อักษรศิลป์
จิรดา สุรินคํา
สุพิมล เลี่ยวศิริชัย
วารุณี งามละม่อม
อัญชลี รัตนสุวรรณ
นาวิน ศรีจรรยา
จตุรงค์ วรภักดี
ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
ณัฐรดี มุนินทร์พงศ์
มานิตา จัมมวานิชกุล
วิภาดา อุปพงษ์
ยวดยง วุ้นวงษ์

อบรม

A

B

C









































































































































D

ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

9/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

E6010F00185450
E6010M00007321
E6010M00015090
E6010M00177290
E6010M00177700
E6010M00184800
E60110F00184230
E6011F00138944
E6011F00185266
E6012F00128236
E6012F00175124
E6013F00039755
E6048F00173668
E6073M00151497
E6076F00029138
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
115558014074
A0105534078803
A0105535103861
A0105545071066
A010555506557
A0105556097207
A0105558096992
A0105560109141
A105534098731
B6010F00029050
B6010F00029050
B6011F00126799
C6010f00127430
C6060f00126810
C6060M00126800
D6073F00067439
D6073F00067442
D6090M00067640

่ ‐นามสกุล
ชือ

กรองทอง มณีสิน
วันพัชร์ แก้วคูณหอม
ศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์
สาธิต จรรยาสวัสดิ์
ถิรเตชน์ เลิศสามารถ
สิรวิชญ์ ประกายเพ็ชรกุล
ลลนา นันทการณ์
อรุณี คงสันทัด
รุจิพัชร์ ศศิธรภานุพัฒน์
ภัทราภรณ์ สุริยะมณี
พัชรี จันทร์ภิวัฒน์
บุษราภรณ์ ลิขิตเสรีกุล
วันวิสา อุปพงษ์
จุมพล รัตนสุวรรณ
วิลัมพร ภู่โชติ
พรพิพย์ รอดพ้น
นิภาพรรณ สุวรรณวิสุทธ์
บุญทิพ สันติภาพ
พิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ
ภัสนันท์ พิฤทธิ์บูรณะ
นฤมล สุทธะโส
ดวงธมณ แก้วผ่องศรี
ชาลิสา ธนะศักดิ์ศิริ
อภิณพร ทองดี
จตุรพร วัฒนารมย์ฉัตร
ธนิดา ภาณุสานนท์
ธนิดา ภานุสานนท์
ปรีมา ผาพิพัฒน์
ณัฐมณฑน์ รัตน์จิราภรณ์
นันทิดา ขันมะณี
กุลบุตร คงไทย
สุนันทา เทศทอง
สมศรี กุหลาบแก้ว
ชนิตา ภักศรี

อบรม

A

B

C

































































D









































































ไม่รับ
คูปอง

หมายเหตุ

10/14

ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

E5910F00032690
E6010F00146710
E6010F00183650
E6010F00184450
E6010M00185490
E6011F00183711
E6011F00184388
E6013F00184426
11015
5100404929
6011000918
105559039186
115553008947
115556022452
6010F00127170
A0103546030949
A0105533050018
A0105542074994
A0105542080871
A0105545089151
A0105545123295
A0105546008333
A0105546107889
A0105547014175
A0105558088027
A0105559057788
A0105560005737
A0105560011401
A0115547007373
A0121560340010
A0123553004869
A0125553002191
A0145558002874
A0205552010785

่ ‐นามสกุล
ชือ

อารี จุนอนันตธรรม
สันต์อาวี กรรณล้วน
สุนีรัตน์ บัวนําพร
พรทิพย์ มนต์อ่อน
เรือตรี ธชาชาญ เวศยภรณ์
อิภวันทน์ ปิยะสิรานนท์
สิริมา จิตต์จํานงค์
จุฬารัตน์ เจริญทรัพย์
บุสรา ภักดี
ภาณุมาศ สัวสดิ์
สุเมธ อึ้งอโนทัย
ณัฐณิชาช์ เอื้อปกรณ์ชัย
รัตติยา จัยสิน
ษัณปการ แสงจันทร์
บุณยวีร์ ศิวะยิ่งสุวรรณ
ยงฤดี เตียวยืนยง
บุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ
สุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ
เบญจวรรณ รุ่งเจริญชัย
พยุงศักดิ์ ฉมารัตน์
วิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์
ณัฐกร เจตน์มงคลรัตน์
ฐากร อุดมวัฒนกร
สมยศ โสภณพงษ์
หยาดวนา แก้วทวีทรัพย์
ธนัทวัฒน์ เฮงรุ่งเรืองสิน
อิทธิกร เทพมณี
ราชัน เอกสัมพันธภาพ
ณัฏฐ์กฤศ ชนะรัชต์วริศ
มวคลขัย หรั่งช้าง
ชนิสา องค์ธนะสุข
วสุรางค์ ลีละวงค์เทวัญ
กชพร วัฒนสม
นิกะมนต์ ดวงนุย

อบรม

A

B

C

D

































ไม่รับ
คูปอง
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ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

A0205552010785
A021554005461
A0233535000325
A0505557000050
A06333559000691
A0653560001352
A0735560004590
A0745541000479
A0745556001662
A1102001309292
A1102001551760
A1102002231173
B06073F00109355
B5910M00018390
B5910M00018470
B6010F00128190
B6010F00131110
B6012F00043536
B6012M00127586
B6019F00044664
C5912M00198200
C6010F00125570
C6010F00127010
C6010F00127180
C6010F00127220
C6010F0027000
D5810M00210544
D6065F00047815
E5910F00028410
E5914M00016232
E6010F00001180
E6010F00117610
E6010F00145140
E6010F00169010

่ ‐นามสกุล
ชือ

ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
วิญญวัฒน์ รักสกุลไทย
วิภา สุเนตร
พรรณี เงินนําโชค
อรรถกร หมูนวล
อภิวัฒน์ อุปถัมภ์
ศุภิดา อุดมวัฒนกร
สุภาพร เจริญวงศ์
ศศิมา อาจสงคราม
ณัฐพล แซ่ลี้
พัชรพล แซ่ลี้
ฐิตาภา รัตนินทร์
ภาวิกา ฉายสกุลวงศ์
จิตราภรณ์ ศฤงฆารวัฒน์
พีรพล อริยรัตนา
สวรรยา วงศ์สวัสดิ์
ธัญดา เตชะโสภาพรรณ
ศิรนันท์ บุญประสิทธิ์
พิชัยวัสส์ ตรัยรัตนากร
ธนากร เสี่ยววัชรกาญจน์
ศศินพัชร เจตน์โสภณ
พรทิพา เขียนภักดี
สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ
พิลาวัลย์ ไชยมีสุข
ภัทรีญาณ์ โรจนารมณ์
ณภัทร อินทราคม
ฉันทะ ประภารวีวรรณ
ภคมณ จักรกรดฑวีร์
วรกร อุดมวันสุขทวี
กิตติศักดิ์ เขนยทอง
เขมขวัญ ปุงคานนท์
จุฑามาศ ลิมป์พิพัฒน์กุล
สุธีรา อาจเจริญ
ชุติมา คลังทอง

อบรม

A

B

C

D

ไม่รับ
คูปอง
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ิ ธิอ
่ สมาชิกสสว. ผูม
รายชือ
้ ส
ี ท
์ บรม และร ับคูปองแล็บประชาร ัฐ
เรือ
่ ง "เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได้ไว"
ั้ 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องม ัฆวานร ังสรรค์ โซนเอบี ชน

ลําดับ รหัสสมาชิกสสว.
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

E6010F00175500
E6010F00177240
E6010F00177280
E6010F00178340
E6010F00180260
e6010f00184010
E6010F00184320
E6010M00158840
E6010M00159890
E6010M00175510
E6010M00176520
E6010M00177550
E6010M00180250
E6011F00185288
E6011M00175211
E6012F00150024
E6012F00177548
E6012M00011462
E6012M00175224
E6013F00181442
E6013M00181397
E6024F00176846
E6034M00144346
E6050M00170650
E6062M00183550
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.
ไม่แจ้งเลขสมาชิกสสว.

่ ‐นามสกุล
ชือ

นิภัทรา สลิดแก้ว
สุนิสา ศรีสุทธี
พจน์ณารีย์ วรรณธนาเลิศ
อรปรียา ทับจีน
อรชพร ชูช้าง
สุวรส ทิมซ้อน
นิยารินทร์ เถี่ยนมิตรภาพ
ชิตชัยญ์ อินทรประยงค์
วิทยา เอกวิรุฬพร
ศรัณย์ รุ่งคณาวุฒิ
ชูพล ศรีเวียง
วสันต์ มีมา
ลัทธ์ ใจจุฑามูล
มณพัช เดชาวุธ
วิสุทธิ์ กิตติอัมพานนท์
ไธวดี ศุกโรจน์
นาตยา หมัดสะและ
วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์
ปิยวิช บวรรัตนเวช
กัญจน์ษณิชา ธนินพสิษฐ์
กัญจน์ชนน อุ้มส่ง
กานดา แก้วประสิทธิ์
ดนุนันท์ ไชยทุม
สุรพงษ์ จุธากรณ์
สุรนาถ เชื้อผึ้ง
บุษกร นิธิเชิดชู
วิลัยพรรณ ลีละวงค์เทวัญ
รวม

อบรม

A

B

C

D

ไม่รับ
คูปอง













































































































435 141 105

76

26

หมายเหตุ

87

ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2017 เวลา 17.00 น.
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หมายเหตุ
1. ลํ า ดั บ ดั ง กล่ า ว ไม่ ใ ช่ ลํ า ดั บ คิ ว การสมั ค รลงทะเบี ย นในวั น งาน (โปรดอ้ า งอิ ง เลขสมาชิ ก สสว.
และชื่อสมาชิกเป็นหลัก)
2. CLT ขอสงวนสิทธิ์การแจกคูปองแล็บประชารัฐให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสํ ารองที่นั่งล่วงหน้ าตามลําดับ ใน
จํานวนที่กําหนดไว้ และขอความกรุณาลงทะเบียนเข้างานในเวลาไม่เกิน 09.30 น.
3. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานอบรมทุ ก ท่ า น สามารถเปลี่ ย นแปลงแพ็ ค เกจคู ป องแล็ บ ประชารั ฐ ได้ ที่ ห น้ า งาน ณ จุ ด
ลงทะเบียน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงการฯ เท่านั้น
4. ท่ านที่สมั ครเข้ าร่วมงานอบรม ทั้ง ทางออนไลน์ และดาวน์ โหลดใบสมั ครส่ งเข้าอี เมล์ หากไม่พบข้ อมูล
สามารถแจ้งยืนยันข้อมูลการสมัครตามวันเวลาที่สมัครได้
5. CLT ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สําหรับสมาชิกสสว. ทุกท่าน ฟรี!!! โดยท่านที่ยังมีข้อมูล
ไม่ ส มบู ร ณ์ เช่ น รหั ส สมาชิ ก สสว. ขอความกรุ ณ ายื น ยั น เลขสมาชิ ก โดยด่ ว น มิ ฉ ะนั้ น ผู้ จั ด งานมี ค วาม
จําเป็นต้องดําเนินการ
6. CLT ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสสว. /Walk-in หน้างาน/
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เนื่องจากสถานที่ที่จัดงานสามารถรองรับได้ในจํานวนจํากัด
7. งานบริการลูกค้า ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ประกอบการผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และหน่วยร่วมที่เกี่ยวข้อง
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก เป็นจํานวนที่เกินความคาดหมาย หากมี
สิ่งใดขาดตกบกพร่องในการบริการ งานบริการขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณ และหากท่านประสงค์กิจกรรม
ดีๆ ในลักษณะเช่นนี้อีก โปรดมอบโอกาสแนะนําข้อมูลได้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายใหญ่-รายย่อย (คนตัวใหญ่-คนตัวเล็ก) ทั่วประเทศ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้
จากทุกช่องทางของเซ็นทรัลแล็บไทย

