
           

                                                    

 
 
 

 
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร 

(ฉบับท่ี        /2566) 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา และทุนภัยพิบัติคณะสาธารณสุขศาสตร   

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

  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 307/2563) ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เรื่อง 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร นั้น 

บัดนี้  คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับสมัครและคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ไดรับ

ทุนการศึกษา และทุนภัยพิบัติคณะสาธารณสุขศาสตร ภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2565 รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน 

144,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนส่ีพันบาทถวน) รวมจํานวน 23 ราย ดังตอไปนี้ 
 
 1.  ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จํานวน 13 ทุน รวมเปนเงิน 104,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีพันบาทถวน) 
 

ลําดับ 
คํา

นําหนา 
ชื่อ สกุล รหัส ชั้นป สาขาวิชา/วิชาเอก 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 นางสาว กนกวรรณ ไพสาทย 623110069-9 4 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

2 นางสาว ฐิติพร บุญปลูก 633110057-7 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8,000 

3 นางสาว ยุวด ี พรบันลือลาภ 633110104-4 3 อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

4 นาย ภูบดินท สะตะ 633110134-5 3 อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

5 นาย ธนัช จันทโชติ 633110150-7 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8,000 

6 นางสาว ปริยดา ผองสนาม 633110178-5 3 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

7 นางสาว รุจิรา ชาภักด ี 633110182-4 3 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

8 นาย ศุภณัฐ พงษดิลกสกุล 643110030-8 2 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

9 นางสาว เนตรดาว วงศสุข 643110098-4 2 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

10 นางสาว เพียงพร บุดดาซุย 643110168-9 2 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

8,000 

11 นางสาว อารญา ดวงแกว 643110186-7 2 อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 8,000 

12 นางสาว พิยดา โชติพินิจ 653110165-6 1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,000 

13 นางสาว อัญชลิดา สมสะกีสิทธ์ิ 653110188-4 1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,000 
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 2. ทุนภัยพิบัติ ทุนละ 4,000 บาท จํานวน 10 ทุน รวมเปนเงิน 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถวน) 
 

ลําดับ 
คํา

นําหนา 
ชื่อ สกุล รหัส ชั้นป สาขาวิชา/วิชาเอก 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 นาย วิริยะ ภูเขียว 623110031-4 4 อนามัยส่ิงแวดลอม 4,000 

2 นาย นฤเบศร อัคนิจ 623110088-5 4 อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4,000 

3 นาย รัฐภูม ิ ธีรวรรณพินิจ 623110103-5 4 อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4,000 

4 นางสาว ธิดารัตน อินสอน 623110130-2 4 อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4,000 

5 นางสาว ชลธิชา โมล ี 633110009-8 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4,000 

6 นางสาว อรปรียา ศรีพูล 633110044-6 3 อนามัยส่ิงแวดลอม 4,000 

7 นางสาว พรรณฤด ี สุวรรณโสภา 633110179-3 3 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

4,000 

8 นางสาว วิชญาพร แซตัง 633110183-2 3 
อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

4,000 

9 นางสาว จารวี กินนาร ี 653110086-2 1 อนามัยส่ิงแวดลอม 4,000 

10 นางสาว อัญชลีกร จุมคอง 653110097-7 1 อนามัยส่ิงแวดลอม 4,000 

 

ขอใหนักศึกษาท่ีมีรายชื่อดังกลาว สงหลักฐานดังนี้ (1) สงสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง (2) สําเนาหนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เทานั้น พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด  

(3) แบบแจงขอมูลแจงหนี้บุคลากร/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (จายตรงคาตอบแทน)  1 ชุด โดยนักศึกษาสามารถสง

หลักฐานไดท่ี https://kku.world/pe0gy  ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 หากไมสงเอกสารตามกําหนดดังกลาว

จะถือวาสละสิทธิ์ไมรับทุนการศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันท่ี    21  กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

 
ดาวนโหลดเอกสาร 
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เบิกจายเงินทุนฯ 
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