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 4.9 การร่วมกิจกรรมการกุศลทางศาสนาโดย บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 48 
 4.10 การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง 48
 4.11 กิจกรรมบูรณาการการวิจัยสู่การเรียนการสอนเพ่ือจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการ 78 
        ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ อ าเภอแม่แตง โดย 
        นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  
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