
                                                              

รายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณทุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ทุนการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร และทุนภัยพิบัติคณะฯ 

ภาคปลาย ประจาํปการศึกษา 2565 
------------------------------ 

กําหนดสัมภาษณ วันท่ี 17–18 มกราคม 2566  เวลา 16.30–20.30 น.  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร 
 
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณทุนมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งทุนการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

และทุนภัยพิบัติคณะฯ  จํานวน  84  ราย 

ลําดับท่ี 1-50    สัมภาษณวันท่ี  17  มกราคม 2566   ณ หองรับรอง 3 / หองงานวิชาการ / หอง EARTH   

ลําดับท่ี 51-98    สัมภาษณวันท่ี  18  มกราคม 2566   ณ หองรับรอง 3  / หองงานวิชาการ / หอง EARTH   
 

ลําดับ รหัส 
คํา

นําหนา 
ชื่อ สกุล สาขาวิชา/วิชาเอก 

ชั้น
ป 

 
หมายเหตุ 

1 623110001-3 นางสาว นันทิชา การะเกษ อนามัยส่ิงแวดลอม 4  

2 623110004-7 นาย ศุภกร สรรพโส อนามัยส่ิงแวดลอม 4  

3 623110007-1 นางสาว ธิดารัตน กับมีผล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4  

4 623110011-0 นางสาว อาริยา บุขุนทศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4  

5 623110015-2 นางสาว ปาริชาต ประจันตะเสน อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

6 623110018-6 นางสาว วชิราภรณ เมืองนาม อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

7 623110019-4 นางสาว สุดารตัน สงครามรอด อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

8 
623110031-4 นาย วิริยะ ภูเขียว อนามัยส่ิงแวดลอม 4  

9 
623110043-7 นางสาว นิศาชล คําสวาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4  

10 
623110048-7 นางสาว พัชญา กระจาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4  

11 623110070-4 นางสาว กัญญาณ ี ระวาดชิด อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

12 623110088-5 นาย นฤเบศร อัคนิจ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

13 623110093-2 นางสาว บุษราคัม ฤทธ์ิเจริญวัตถุ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

14 623110103-5 นาย รัฐภูม ิ ธีรวรรณพินิจ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

15 623110110-8 นางสาว ศิริจรรยา สีตาล อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

   2/16. นางสาวธิดารัตน... 
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ลําดับ รหัส 
คํา

นําหนา 
ชือ สกุล สาขาวิชา/วิชาเอก 

ชั้น
ป 

 
หมายเหตุ 

16 623110130-2 นางสาว ธิดารัตน อินสอน อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

17 623110131-0 นางสาว ปยฉัตร ศรีบุตรราช อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

18 623110133-6 นางสาว พลอยแพรวา แสงวิเชียร อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

19 623110135-2 นางสาว เมฑิตา อัญฤาชัย อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4  

20 623110138-6 นางสาว ธนัญญา กาสหาญ อนามัยส่ิงแวดลอม 4  

21 623110141-7 นางสาว อทิติยา บุญม ี อนามัยส่ิงแวดลอม 4  

22 623110145-9 นางสาว ณัฐณิชา สุรศลิป อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 
 

23 633110011-1 นางสาว ธรรมจติรา พันธนาเหนือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

24 633110014-5 นางสาว นันทิดา ตัวเสาร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

25 633110017-9 นางสาว ศศิกานต บุตรงาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

26 633110021-8 นาย อัมรินทร ฮอพิมาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

27 633110048-8 นางสาว โชควล ี โพธิทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

28 633110053-5 นางสาว กัญญาภคั ภิญโญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

29 633110057-7 นางสาว ฐิติพร บุญปลูก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

30 633110060-8 นาย ณัฐวรรธน นูคําเรือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

31 633110065-8 นางสาว ภารดา สมใจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

32 633110072-1 นาย ศิวกร เลื่อนแกว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
 

33 633110077-1 นางสาว กตัญุตา เนียมจันทร 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

34 633110079-7 นางสาว กัญญารตัน วงษยี่ 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

35 633110081-0 นางสาว จารุวรรณ ตอมสูงเนิน 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

36 633110082-8 นางสาว จิราภรณ สอนศร ี
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

37 633110086-0 นาย ณัฐกิตติ ์ บุญใหญ 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

38 633110091-7 นางสาว ธัญญลักษณ 
แสงเพชรดี
มะการ 

อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

39 633110093-3 นางสาว ธิดาวรรณ บุญรอด อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั 3  

3/40. นายนภสินธุ... 
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ลําดับ รหัส 
คํา

นําหนา 
ชือ สกุล สาขาวิชา/วิชาเอก 

ชั้น
ป 

 
หมายเหตุ 

40 633110095-9 นาย นภสินธุ ทองโคตร อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั 3  

41 633110098-3 นาย พลพล พิมใจ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 3  

42 633110104-4 นางสาว ยุวด ี พรบันลือลาภ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 3  

43 633110118-3 นางสาว อทิตยา อนมา อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 3  

44 633110122-2 นางสาว อรุณพร สุเสนา อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 3  

45 633110133-7 นางสาว อรพรรณ สิทธิไกรพงษ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 3  

46 633110134-5 นาย ภูบดินท สะตะ อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 3  

47 633110149-2 นาย ศิวกร บุญปก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  

48 633110152-3 นางสาว รสกร พูลสวัสดิ ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  

49 633110162-0 นางสาว ฐิติมา สุวรรณแสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  

50 633110164-6 นางสาว ธัญสิร ิ ปานทิพย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  

51 633110165-4 นางสาว พวิดา เหงาศร ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  

52 633110170-1 นางสาว กมลชนก ชินวงศ 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

53 633110173-5 นางสาว ฐิตาพร มะตาด 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

54 633110178-5 นางสาว ปริยดา ผองสนาม 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

55 633110179-3 นางสาว พรรณฤด ี สุวรรณโสภา 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

56 633110181-6 นาย พิชชากร ธีมาบุญญาพร 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

57 633110182-4 นางสาว รุจิรา ชาภักด ี
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

58 633110183-2 นางสาว วิชญาพร แซตัง 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

59 633110184-0 นางสาว สุรัษวด ี นฤมิตร 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

60 633110189-0 นางสาว กัญญารตัน บุตรสีทัด 
อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั 

3  

61 633110197-1 นางสาว เมทินี เกือสีโท 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3  

62 643110011-2 นางสาว กรรณิกา ชีรัมย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

63 643110015-4 นางสาว นภสร ชางนิรันดร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

4/64. นางสาวนันทญา... 
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ลําดับ รหัส 
คํา

นําหนา 
ชือ สกุล สาขาวิชา/วิชาเอก 

ชั้น
ป 

 
หมายเหตุ 

64 643110018-8 นางสาว นันทญา อ่ิมสําอางค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

65 643110019-6 นางสาว ปรีญาพร ยุบลเพลิด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

66 643110022-7 นางสาว ศศิวิมล สงบุญนาค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

67 643110030-8 นาย ศุภณัฐ พงษดิลกสกุล 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

2  

68 643110057-8 นาย ชนิสร อรุณจิตต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

69 643110073-0 นาย สุรวุฒิ ศรีสวน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

70 643110098-4 นางสาว เนตรดาว วงศสุข 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

2  

71 643110106-1 นางสาว พัทธนันท ปาระม ี
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

2  

72 643110115-0 นางสาว ศิรินารถ พลทะเหียร 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

2  

73 643110151-6 นางสาว สุพรรษา โยธานันท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  

74 643110168-9 นางสาว เพียงพร บุดดาซุย 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

2  

75 643110208-3 Miss NORPAEJO NORPAEJO 
การดูแลผูปวยระยะยาวและ
ผูสูงอาย ุ

2  

76 653110017-1 นางสาว กัลยา จันดา 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

1  

77 653110071-5 นาย พณิชพล สัญจรด ี
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

1  

78 653110077-3 นาย สุริยันต นาแฮ 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

1  

79 653110086-2 นางสาว จารวี กินนาร ี อนามัยส่ิงแวดลอม 1  

80 653110097-7 นางสาว อัญชลีกร จุมคอง อนามัยส่ิงแวดลอม 1  

81 653110126-6 นาย จิรสิน เทพพิชัย 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

1  

82 653110159-1 นางสาว ชาลิสา คุณศรเีมฆ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1  

83 653110165-6 นางสาว พิยดา โชติพินิจ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1  

84 653110188-4 นางสาว อัญชลิดา สมสะกีสิทธ์ิ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1  

 

 

 

5/ รายช่ือนักศึกษา... 
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รายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณทุนการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร และทุนภัยพิบัติคณะฯ 

รวมจํานวน 14 ราย  
  

ลําดับ รหัส 
คํา

นําหนา 
ชือ สกุล สาขาวิชา/วิชาเอก ชั้นป 

85 623110069-9 นางสาว กนกวรรณ ไพสาทย 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

4 

86 633110009-8 นางสาว ชลธิชา โมล ี
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

3 

87 633110044-6 นางสาว อรปรียา ศรีพูล อนามัยส่ิงแวดลอม 3 

88 633110049-6 นางสาว กนกพร คําแกนแกว อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 3 

89 633110054-3 นางสาว คีตภัทร รีวงษา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 3 

90 633110150-7 นาย ธนัช จันทโชติ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 3 

91 643110169-7 นาย ลัลณลลินณ วิทยโรจนสกุล อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 2 

92 643110186-7 นางสาว อารญา ดวงแกว อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 2 

93 643110210-9 นางสาว กมลรัก กอเกียรติกมล 
การดูแลผูปวยระยะยาวและ
ผูสูงอาย ุ

2 

94 643110211-7 นางสาว สมหญิง ตระการชาติไทย 
การดูแลผูปวยระยะยาวและ
ผูสูงอาย ุ

2 

95 653110002-4 นางสาว ดนยา ทับทิมศร ี อนามัยส่ิงแวดลอม 1 

96 653110003-2 นางสาว ลักขณา บุญพา อนามัยส่ิงแวดลอม 1 

97 653110039-1 นางสาว กมลกานต สําราญกาย 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1 

98 653110110-1 นาย นวพล หาญจางสิทธ์ิ 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1 

 

หมายเหตุ    

1. หากนักศึกษาไมสามารถเขารับการสัมภาษณตามวัน-เวลา ท่ีกําหนดไดเนื่องจากมีเหตุจําเปน    

ติดตอไดท่ี คุณพรพิมล  คะโยธา  งานวิชาการ มือถือ 086-8576256  e-mail : porkay@kku.ac.th   

          ท้ังนี้  นักศึกษาจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน สงทางอีเมล  แจงไปยัง 

ผศ.ดร.รัฐพล  ไกรกลาง  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  

E-mail : ratthaphol@kku.ac.th  

และ CC  e-mail : porkay@kku.ac.th   

    2.  นักศึกษาท่ีไมเขารับการสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธิ์ไมรับการพิจารณาทุนฯ 
 

           งานวิชาการ 

             13 มกราคม 2566 
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