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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน 

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

 ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด (สอ.มช.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้า

ร่วมโครงการดูแลสุขภาพชอ่งปากด้วยการขูดหนิปูน วันที่ 14 กันยายน – 19 ตุลาคม 2561 นั้น 
   

สอ.มช. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหนิปูน จ านวน

ทั้งสิน้ 59 คน ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้   
 

ก าหนดการเข้าร่วมโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.          

ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้  

 เวลา  08.30 น.    ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิว 

  09.00 น. – 12.00 น.   เข้ารับการขูดหินปูน 
          

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
  
 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน 

วันเสารท์ี่ 3 พฤศจกิายน 2561 

ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 นาง กนกนาถ ชูจนิดา  26 นาย บุญอยู่ นิมมลรัตน์ 

2 น.ส. กันยารัตน์ กล่ าอาจ  27 น.ส. เบญจมาศ กันธิหม ู

3 นาย ไกรพล ปัญญาสุ  28 น.ส. ปนัดดา ล้วงจันทร์ 

4 น.ส. จรัสพันธ์ โพธิ์ศร ี  29 นาย ประสันต์ รักแม่ 

5 นาง ฉันทนา ทองผลา  30 น.ส. พรนภา ฐิตะสาร 

6 นาง ฉายสุรีย์ ศุภวิไล  31 น.ส. พัชราภรณ์ เฟื่องลิขติ 

7 นาง เฉลิมพร กุรานา  32 นาง พิชญา กันชุลี 

8 นาย ชินกฤต สุวรรณคีรี  33 นาย พีรพงศ์ สุทธโทธน 

9 น.ส. ฐิติมา วานม่วง  34 นาง เพชรรัตน์ ส่องแสง 

10 นาง ณฐอร มาสนอง  35 นาย มนัส พงษ์สุวรรณ 

11 น.ส. ณัฐอารี ตุ่นจาอ้าย  36 น.ส. เมธาพร เฉลิมเขตต ์

12 น.ส. ณิชนันทน์ เมืองค า  37 น.ส. รัศมี ใจเสมอ 

13 น.ส. ณิชนันทน์ เปียวเช  38 นาง ละเมยีด พงษ์สุวรรณ 

14 นาย ด ารง เตชะคฤห  39 นาง เล็ก กันจ๊ะนา 

15 นาย ทวี บุญจ าลอง  40 น.ส. วธุกา  บุญเจรญิ 

16 นาย ธวัช บุญเรอืง  41 นาง วนารี เหล่าอารยะ 

17 นาย ธีระพงศ์ โปธา  42 น.ส. วรางคณา สิทธิกัน 

18 น.ส. ธีราภรณ์ ใจแก้ว  43 นาง วรารินทร์ คิดการงาน 

19 น.ส. นงนุช ธนาจติร  44 นาย วสุท พรพัชรพงศ์ 

20 นาย นรนิทร์ชัย พัฒนพงศา  45 นาง วิไลลักษณ์ พันธุ์แพ 

21 น.ส. นลิน ี อธิมา  46 นาง วีรณา ภูพ่านิชเจริญกูล 

22 นาง นวลอนงค์ หล่อดี  47 นาง ศริิกานต์ สารขาว 

23 น.ส. นัทธฤดี ฤกษ์นยิม  48 น.ส. ศริิวดี กล่ าอาจ 

24 นาย นุกุล บัวค าปัน  49 น.ส. ศุภวรรณ ข าเจริญ 

25 นาง บุญเหลอื พรึงล าภู  50 นาย สมาน กล่ าอาจ 
 

/ ล าดับที่ 51… 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ล าดับ ชื่อ-สกุล 

51 นาย สอาด จาปัน  56 นาย สุรินทร์ นิลส าราญจิต 

52 น.ส. สารภี ศรโีสภณ  57 น.ส. อรกัญญา  พุทธวงค์ 

53 นาง สาลกิา อริธชาติ  58 น.ส. อรรัตน์ สว่างแสง 

54 นาง สุดาพร นพรัตน์ไกรลาศ  59 นาง อารีย์ ค าเป็ง 

55 นาง สุปราณี สายอุต      

 

 

หมายเหตุ     ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิว เวลา 08.30 น. 


