
                                                                         
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(ฉบับที่      /2565 ) 
เร่ือง รายชื่อนักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียน  คณะสาธารณสุขศาสตร์   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------  

ตามที่ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในโครงการจ้างงานเพ่ือหารายได้พิเศษระหว่างเรียนแก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 บัดนี้ 
การรับสมัครได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียน (พฤษภาคม – 
31 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ โดยมีอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ชั่วโมงละ 50 บาท วันละไม่เกิน 
300 บาท/วัน/คน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  731/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน  ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  รวมจำนวน 25 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น  
250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยเรียงตามลำดับ ดังต่อไปนี้        
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัว ชั้นป ี  วิชาเอก 

1 นางสาวปัญจมาภรณ์ สว่างปัญญา 633110097-5 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

2 นางสาวพวดิา  เหง่าศรี 633110165-4 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

3 นางสาวอาริยา บุขุนทศ 623110011-0 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
4 นางสาวศิริพักตร์ โตใหญ ่ 633110137-9 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 
5 นางสาวอภิชญา ภูนาวัง 633110167-0 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
6 นางสาวนลัทพร พาพิมพ ์ 623110089-3 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 
7 นางสาวทวิาพร พนัธุระ 633110025-0 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 
8 นางสาวดวงหทัยชนก อรัญภูม ิ 633110088-6 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 
9 นางสาววราพร ขมิ้นเขียว 6231101043 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 
10 นางสาวณัฐธิดา  ภาม ี 633110163-8 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

11 นางสาววรนิทร วรเวชกาญจนา 633110110-9 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

12 นางสาวรสกร พูลสวัสดิ ์ 633110152-3 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
13 นางสาวจิดาภา คนยืน 633110022-6 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 
2/14. นางสาวปิยฉัตร ...   
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ที่ ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัว ชั้นปี  วิชาเอก 

14 นางสาวปิยฉัตร ศรีบุตรราช 623110131-0 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

15 นางสาวแพรพลอย สมใจ 633110076-3 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

16 นายภูบดินท์  สะตะ 633110134-5 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

17 นางสาวศิริรักษ์  ภักดีกระโทก 633110125-6 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

18 นางสาวปาริชาติ  คำโพธิ ์ 643110142-7 1 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

19 นางสาวกฤติญานี  สีจนัทร์ปลิว 623110152-2 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

20 นางสาวอรทัย ละนาม 633110030-7 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

21 นางสาวเมทนิี เกือสีโท 633110197-1 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

22 นางสาวอทิติยา  บุญม ี 623110141-7 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

23 นางสาวคีตภัทร รีวงษา 633110054-3 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

24 นางสาวชนนิกานต์ โกมะหะวงศ์ 643110056-0 1 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
25 นางสาวธัญสิริ ปานทิพย ์ 633110164-6 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

อันดับสำรอง   จำนวน 5  ราย 
ที่ ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัว ชั้นปี  วิชาเอก 

1 นางสาววรนิทร วรเวชกาญจนา 633110110-9 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

2 นางสาวปิยาภรณ์ เฮา้ประมงค์ 643110100-3 1 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

3 นางสาวศศิวิมล สงบุญนาค 643110022-7 1 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
4 นางสาวอรปรียา ศรีพลู 633110044-6 2 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
5 นางสาววราภรณ์ พิลาธรรม 623110105-1 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 

ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 10
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