
 
 

 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ทางด้านการเงิน  

หัวข้อ “Happy Money” 

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

 ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด (สอ.มช.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้า 

ร่วมโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ทางด้านการเงิน หัวข้อ “Happy Money” โดยรับสมัครเมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2561 นั้น 
   

สอ.มช. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิน้ 83 คน ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้ 
 

 ส าหรับการเข้าร่วมโครงการฯ สอ.มช. ก าหนดจัดข้ึนในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจกิายน 2561 เวลา 

17.00 – 20.00 น. ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่ ตามก าหนดการดังนี้  

 เวลา  17.00 น. – 17.50 น. ลงทะเบียน 

  17.50 น. - 18.00 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการด าเนินการ 

  18.00 น. – 18.50 น. บรรยายโดย ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ 

     กรรมการศกึษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์  

และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  18.50 น. – 19.00 น. ซักถาม  

  19.00 น. – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (โต๊ะจีน) 
  

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
  
 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจกิายน 2561 

 

 

 

  

               (รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ ากัด 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ทางด้านการเงิน 

หัวขอ้ “Happy Money” 
 

ล าดับ       ชื่อ – สกุล             ล าดับ         ชื่อ – สกุล 

1 น.ส. กมลชนก มาแสงตา 25 น.ส. ปวิตรา กบิลพัตร 

2 น.ส. กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ 26 นาง ปองจิตต์ ธรรมทิลา 

3 นาย กวินณัช สิงหป์ัน 27 นาย ปีดิเทพ อยู่ยืนยง 

4 ม.ล. กัตติกา  เกษมสันต ์ละอองศรี 28 นาย พงศส์ันติ์ ใยเจริญ 

5 นาง กัลยกร ชินบัญชรสกล 29 น.ส. พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี 

6 น.ส. กุลชรี กฤษฏาธิการกุล 30 นาง พิณทอง สินธุพงศ์ 

7 นาง เครือวัลย์ ปัญญา 31 น.ส. พิศมัย มาภักดี 

8 นาง จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ 32 นาง เพ็ญประภา ถวิลลาภ 

9 น.ส. จนิตนา กออนันตกุล 33 น.ส. มนทิรา อินตะ๊นอน 

10 น.ส. จนิตนา สุจจานันท์ 34 นาย มนพ ลือชารัศมี 

11 น.ส. จริานันท์ ตาดทอง 35 นาง มนรดา ธรรมจารีย์ 

12 น.ส. ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ 36 นาง มุกดา ชาติบัญชาชัย 

13 น.ส. ณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ 37 นาง ยุพวดี อินตะ๊วงค์ 

14 น.ส. ดวงใจ มาลีเดช 38 น.ส. รฎามาศ ยี่หวา 

15 นาง ดาราวรรณ ค าปา 39 นาง ระพีพร ดวงจติชวกุล 

16 นาย ถาวโรจน์ ทองค า 40 นาย รัศมี แก้ววิชิต 

17 นาง ธนียา เจติยานุกรกุล  เสาวภาคย์ 41 น.ส. ลักษมี ศศฉิาย 

18 นาย ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 42 น.ส. ลาวัลย์ เลิศวิรักษ์เจรญิ 

19 น.ส. นงนภัส จันทร์นะ 43 นาง วรรณา วิภาสกุลเด่น 

20 นาย นพรุจ ชินบัญชรสกล 44 นาง วรวรรณ ถิ่นนคร 

21 นาง นิศากร ทุนผลงาม 45 น.ส. วรัญญา มุนนิทร์ 

22 น.ส. แนง่นอ้ย หนอ่ค า 46 นาง วรัตรา แก้ววิชิต 

23 น.ส. ปนัดดา ล้วงจันทร์ 47 นาง วันทนีย์ จารุวัฒน์ 

24 นาย ประสันต์ รักแม่ 48 น.ส. วัสพร วงศว์ัฒนอนันต์ 

 

/ ล าดับที่ 49… 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพบปะสมาชิกฯ (ต่อ) 

 

   ล าดับ       ชื่อ – สกุล             ล าดับ         ชื่อ – สกุล 

49 นาย วิฑูร ด่านภักดี 67 นาย สุพัฒน์ ศรญีาณลักษณ์ 

50 น.ส. วิไลพร สิรมิงัครารัตน์ 68 นาง สุพันธนิดา เชาว์วิศิษฐ์เสรี 

51 นาง วิไลภรณ์ ลือชารัศมี 69 น.ส. สุมตี สุนทรพันธ์ 

52 นาง วิไลลักษณ์ พันธุ์แพ 70 นาย สุรชาติ สุวรรณ์ 

53 นาง วีณา ลีลานิตย์กุล 71 นาง สุรางค์รัตน์ ณ บุญหลง 

54 นาง ศรจีันทร์ อาวรณ์ 72 นาง สุวพัชร์ อุทรา 

55 นาง ศรพีิกุล ศรพีร 73 นาย เสรี ค าเปลี่ยน 

56 น.ส. ศรุดา ติวะนันทกร 74 นาง หทัย ปันมาเรือน 

57 น.ส. ศศธิร พนโสภณกุล 75 น.ส. อติกานต์ สังขท์อง 

58 นาง ศุภวรรณ ศริินาม 76 นาง อนงค์นาถ ธีรวโรดม 

59 นาง สมบูรณ์  มะโนภี 77 น.ส. อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล 

60 นาย สมพงษ์ ไชยชนะ 78 น.ส. อังกาบ บุญย้อย 

61 นาย สอาด จาปัน 79 น.ส. อัจฉรี จันทนจุลกะ 

62 นาง สุจิตรา อาทิตย์ทอง 80 นาง อัญชษิฐา เพ็งลี 

63 นาย สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 81 น.ส. อารยา สุขประเสริฐ 

64 นาง สุดาพร นพรัตน์ไกรลาศ 82 ผศ.ดร. อ าภา ด่านภักดี 

65 นาย สุนทร สาสุจิตร์ 83 นาง อุไรวรรณ ตียพันธ์ 

66 น.ส. สุพัชรยี์ วงศท์ิพย์ 

     

 

 

   

 

 

 


