
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ ากัด 

เรื่อง  รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์ ประจ าปี 2561 

…………………… 
 

 ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด (สอ.มช.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก

เข้าร่วมโครงการสมาชกิเกษียณสมัพันธ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน – 19 พฤศจกิายน 2561 นั้น 
   

สอ.มช. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจกิายน 2561 

ณ จ.แพร่ – จ.นา่น จ านวน 35 คน และรายชื่อส ารอง จ านวน 15 คน ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้  
  

 กรณีสมาชิกไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนด สอ.มช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และไม่อนุญาตให้

ผูอ้ื่นไปแทนไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิน้ 

 

 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  

 ประกาศ   ณ  วันที่  26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

                                  

   

     (ลงนาม) ทะนง ฉัตรอุทัย 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

/ รายชื่อส ารอง... 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์ ประจ าปี 2561 

วันท่ี 3 – 4 พฤศจกิายน 2561 

ณ จ.แพร่ – จ.น่าน 

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

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 นาง จันทร์เพ็ญ มุกขค า 

 

19 นาง วิราวรรณ สินธพอาชากุล 

2 นาย จ าเริญ ค าหน่อแก้ว 

 

20 นาง วิไลภรณ์ ลือชารัศมี 

3 นาง จริาธร เฉียบแหลม 

 

21 นาง วีณา เรืองศรี 

4 นาง ชยุดา อุ่นเมอืงทอง 

 

22 นาง ศรพีรรณ วงษ์ดี 

5 นาย ณรงค์ กันธะ 

 

23 น.ส. ศุภรัตน์ ตันอุด 

6 นาง ทัศนยี์ ศรโีกไสย 

 

24 นาง สมบูรณ์ จันทเรียน 

7 นาง บุญส่ง รัตนะ 

 

25 นาง สุชลยี์ ถีระแก้ว 

8 นาย ประสิทธิ์ ศรโีกไสย 

 

26 นาง สุนทรา ปันอินทร์ 

9 นาง พนมพร ศรวีิลักษณ์ 

 

27 นาง สุนีย์ อุปโยคิน 

10 นาง พัชรี วรรณโน 

 

28 น.ส. สุพิน อินวงค์ 

11 นาง พิมพรรณ คงตาด า 

 

29 นาง สุรางค์รัตน์ ณ บุญหลง 

12 นาง ภารดี พรหมอนิทร์ 

 

30 น.ส. สุรีย ์ เอียตั้งสุข 

13 นาย มนพ ลือชารัศมี 

 

31 น.ส. แสงดา้ย ขัตติยะ 

14 น.ส. มาลินี จันทรนิกูล 

 

32 นาง โสภติ ค าอา้ย 

15 นาง ลัดดา ฟองสถิตย์กุล 

 

33 นาง อัญชนา ศรสีว่าง 

16 นาง ล าดวน บุตรธนู 

 

34 นาง อัมพร ประเทศรัตน์ 

17 นาย เลื่อน สุวรรณ 

 

35 นาง อ าพัน ค าวเิศษ 

18 นาย วิฑูร ด่านภักดี 

     

หมายเหตุ     สมาชิกเร่ิมลงทะเบียนเวลา 05.30 น. ณ ชั้น 1 ส านักงาน สอ.มช. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อส ารอง จ านวน 15 คน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 นาง ประเทือง ปัญญามณี 

 

9 น.ส. วิจติรา โดดาธรรม 

2 นาง ประนอม กาศมณี 

 

10 นาง อรพิน ใจโต 

3 นาย ประพัฒน์ เผา่พัฒน์ 

 

11 นาง สุพร ทองค า 

4 นาย เชาว์ ดวงทวี 

 

12 นาง สุดเฉลียว วงค์สงวน 

5 นาง มณ ี แสนไชย 

 

13 นาง สุนีย์ อินชัย 

6 นาง สุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย 14 นาง ศรบีุศย์ ชื่นชม 

7 นาง กาญจน์สุดา แก้ววรรณรัตน์ 

 

15 นาง สุรีย ์   มณีวรรณ 

8 นาง ศรพีิกุล ศรพีร 

     



 

                        ก าหนดการ โครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์  รุ่นที่  3 

                                      วันท่ี  3 - 4  พฤศจกิายน  2561  

                                          เชียงใหม่ – น่าน – แพร่  

 

วันเสารท์ี่ 3 พฤศจกิายน 2561 

05.30 น.   ลงทะเบียน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด (ใน มช.)               

06.00 น.   ออกเดินทางจากเชียงใหม่ (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)              

12.00 น.    เดินทางถึงจากจังหวัดน่าน 

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (ร้านฮั้วเลิศรส)  

13.30 น.    น าสมาชิกไปไหว้พระ วัดพระธาตุแช่แหง้ 

14.30 น.    เข้าที่พัก โรงแรมเทวราช 

15.00 น.    นั่งรถรางชมเมอืงน่าน เยี่ยมชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติน่าน / อุโมงค์ลีลาวดี  

               ไหว้พระวัดภูมินทร์ / วัดช้างค  า 

18.30 น.    รับประทานอาหารเย็นที่ขว่งเมืองน่าน (ตามอัธยาศัย) 

 

วันอาทติย์ที่ 4 พฤศจกิายน 2561 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.  ออกเดินทางจากจังหวัดน่าน 

11.00 น.    เดินทางถึงจังหวัดแพร่  ไหว้พระ วัดพระธาตุช่อแฮ 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (สวนอาหารบ้านฝา้ย)  

14.00 น.    ออกเดินทางกลับเชยีงใหม่ 

18.30 น.   ถึง จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

                  หมายเหตุ    ก าหนดการดังกล่าว  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


