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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-------------------------------------------------- 
  

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี  จันทร์ส่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
ภาษาตะว ันออก คณะมน ุษยศาสตร์  ได ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ ง เป ็นกรรมการกองท ุนสำรองเล ี ้ ย งชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 

จึงประกาศชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และประวัติ ดังนี้  

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง 
 

  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 

  

1 
 

ประวัติ      1. อาย ุ 42 ปี 
     2. คุณวุฒ ิ   ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Sanskrit) Banaras Hindu University 

 ปริญญาโท ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (สันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปกร 

 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศกึษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3. ตำแหน่งทางการบริหาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (2562-2566) 
     4. ประสบการณ์และผลงานอ่ืนๆ  

                        (1) คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 วาระ 
     (2) รองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     (3) หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
     (4) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
  

      ประกาศ ณ วันที่       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
  
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-------------------------------------------------- 

  

ด้วย นายก ีรต ิ  กร ุงศรี  ตำแหน่งน ักจ ัดการงานทั ่วไป  สังก ัดงานพัฒนาทักษะชีวิต  
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 

จึงประกาศชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และประวัติ ดังนี้  

ชื่อ  นายกีรติ กรุงศรี 
 

  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 

  

2 
 

ประวัติ      1. อาย ุ27 ปี 
2. คุณวุฒ ิปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ตำแหน่งทางการบริหาร - 
4. ประสบการณ์และผลงานอ่ืนๆ  

(1) ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560  
(2) คณะกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดที่ 47 
(3) เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดที่ 48 - 49 

 

      ประกาศ ณ วันที่       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
--------------------------------------------------   

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 

จึงประกาศชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และประวัติ ดังนี้  

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว 
 

  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 

  

3 
 

ประวัติ      1. อาย ุ41 ปี 
2. คุณวุฒิ   ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Agricultural Economics),  
                              National Taiwan University 
               ปริญญาโท   Master of Business Administration (Finance),  
                                National Taiwan University 
   ปริญญาโท   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ตำแหน่งทางการบริหาร - 
4. ประสบการณ์และผลงานอ่ืนๆ  

     (1) ประธานกรรมการบริหารหลักส ูตรบัณฑิตศึกษา (เศรษฐศาสตรเชิงบ ูรณาการ  
                     เพ่ือการจัดการธุรกิจเกษตรฯ) 

(2) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่) 
 

      ประกาศ ณ วันที่       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



เอกสารฉบับน้ีใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญตัิ ว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ว่าด้วยการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ในระบบ CMU e-Document ตามรหัสอ้างอิงเลขที ่D85038-8E3-197 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-------------------------------------------------- 
  

ด้วย นายชีวิน บัวผัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 

จึงประกาศชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และประวัติ ดังนี้  

ชื่อ  นายชีวิน บัวผัน 
 

  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 

  

4 
 

ประวัติ     1. อาย ุ 38 ปี 
 2. คุณวุฒ ิ  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ตำแหน่งทางการบริหาร -  

    4. ประสบการณ์และผลงานอ่ืนๆ  
(1) แข่งขัน เทรดหุ ้นใน The Stock Master ซีซ ัน 3 : เปลี ่ยนเม่า...เป ็นเหาฉลาม  

                                ของหลักทรัพย์บัวหลวง 
(2) Admin Facebook Group "ห้องคุยนักลงทุน" ที่มีสมาชิกมากกว่า 2.8 แสน คน 
(3) เชี่ยวชาญการลงทุนใน Defi Farming 
(4) เชี่ยวชาญการพัฒนา Bot System Trading  

      ประกาศ ณ วันที่       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-------------------------------------------------- 
  

ด้วย นายสมาน สุริยวงค์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
กองแผนงาน สำน ักงานมหาว ิทยาล ัย ได ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งเป ็นกรรมการกองท ุนสำรองเล ี ้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 

จึงประกาศชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และประวัติ ดังนี้  

ชื่อ  นายสมาน  สุริยวงค์ 
 

  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 

  

5 
 

ประวัติ     1. อาย ุ 54 ปี 
 2. คุณวุฒ ิ   ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ตำแหน่งทางการบริหาร หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 

    4. ประสบการณ์และผลงานอ่ืนๆ  
(1) กรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563 – 2565  
(2) ร่วมผลักดันนโยบายการเปลี่ยนแผนการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จากปีละ 2 ครั้ง   

                                เป็นปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเงิน   
                                และอัตราดอกเบี ้ย ทั ้งในและต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศใช้ตั ้งแต่  
                                วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

(3) ร่วมผลักดันนโยบายในการวางแผนอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ  
                                การลงทุนในแผนการลงทุนประเภทต่าง ๆ เพื ่อให้สมาชิกได้ร ับประโยชน์สูงสุด  
     จากการเปลี่ยนแผนการลงทุน 

      ประกาศ ณ วันที่       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-------------------------------------------------- 
  

ด้วย นายสุรชาติ สุวรรณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชา-
ว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ สำน ักหอสม ุด  ได ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ ง เป ็นกรรมการกองท ุนสำรองเล ี ้ ย งชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 

จึงประกาศชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และประวัติ ดังนี้  

ชื่อ  นายสุรชาติ สุวรรณ์ 
 

  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 
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ประวัติ      1. อาย ุ 57 ปี 
     2. คุณวุฒ ิ   ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

 3. ตำแหน่งทางการบริหาร -  
 4. ประสบการณ์และผลงานอ่ืนๆ  
            (1) กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

      (2) กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 
      (3) กรรมการสวัสดิการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        (4) อดีตกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        

      ประกาศ ณ วันที่       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
  
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


