
                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   รองศาสตราจารย์.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ 

สิ่งที่แนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 

สิ่งที่แนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว 

สิ่งที่แนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อาจารย์ ดร.พรรณี  สุวัตถี 

สิ่งที่แนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อาจารย์ ดร.ธนัช  มหาสินทรัพย์ 

สิ่งที่แนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม 

สิ่งที่แนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  แสนใจพรม 

สิ่งที่แนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 

สิ่งท่ีแนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ 

สิ่งท่ีแนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่    
ที่   พิเศษ/๒๕๖๕                       วันที่   ๑๘   กันยายน  256๕ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรตงิานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อาจารย์ ดร.ถนัด  บุญชัย 

สิ่งท่ีแนบ ๑.กำหนดการฯ    จำนวน  1  ฉบบั 
 
 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการฝึกประสบ
การวิชาชีพการบริหารการศึกษาเสร็จแล้วนั้น จึงได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา “Education 
Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๖๔ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมงานนิทรรศการและเสวนา“Education Administration : The Future Model” ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา 

 
 
       ลงชื่อ 

       (นายอนชุาติ รังสิยานนท์) 
                 ประธานนักศึกษา  รุ่น ๖๔ 
                 สาขาการบริหารการศึกษา 

 


