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เครือข่ายการวจิยัภาคเหนือตอนบน ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548 

 [47] สุภาวณีิ  ทรงพรวาณิชย ์  เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง   ส านกัพิมพส์ านกังานกองทุน
สนบัสนุนงานวจิยั(สกว.)   เชียงใหม่   2548 
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[48] สุภาวณีิ  ทรงพรวาณิชย ์  เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง  ส านกัพิมพส์ านกังานกองทุน
สนบัสนุนงานวจิยั(สกว.)  เชียงใหม่   2548  

[49]    สุภาวณีิ  ทรงพรวาณิชย ์  เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง  ส านกัพิมพส์ านกังานกองทุน
สนบัสนุนงานวจิยั(สกว.)  เชียงใหม่  2548 

[50]    การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการขนานระบบส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแม่
ก าปอง โครงการ 3 เขา้กบัเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
2554 

[51]     การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการขนานระบบส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแม่
ก าปอง โครงการ 3 เขา้กบัเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
2554 

[52] สุภาวณีิ  ทรงพรวาณิชย ์ เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง   เชียงใหม่ : ส านกัพิมพส์ านกังาน
กองทุนสนบัสนุนงานวจิยั(สกว.) 2548 

 
 

 


