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สารจากผูบ้รหิาร

สารจากผูบ้รหิาร

จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร์

คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

          12 สงิหาคม 2565 ”วนัแมแ่หง่ชาติ” ขอใหบุ้คลากร และเจา้หน้าที�ทกุท่าน 

มแีต่ความสขุ สมบูรณ์ และเจรญิก้าวหนา้ 
          เดือนนี� เป�นเดือนก่อนป�ดงบประมาณ คณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดด้าํเนนิการ
ป�ดโครงการตามตัวชี�วดั จงึมผีลงานเกี�ยวกับชุมชน ออกมาในฉบบันี�หลายโครงการ
และทางคณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดทํ้าโครงการสาํนกังานสเีขยีว เพื�อสรา้งจติสาํนัก
ในการอนรุกัษ์สิ�งแวดล้อม เพื�อถวายวนัแมด่ว้ย 

           ท้ายนี� ขอแสดงความยนิดีกับความก้าวหนา้ทางวชิาการของรองศาสตราจารย์
ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา ได้เลื�อนเป�น รองศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา 
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยนิดกัีบ

รองศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา
ในโอกาสได้รบัแต่งตั�งให้ดํารงตําแหนง่ทางวชิาการ 

"รองศาสตราจารย"์
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์(3501)



ลงพื�นที�ใหบ้รกิารวชิาการและบูรณาการความรู ้
ดา้นสขุภาพ ณ โรงเรยีนบา้นค่า อําเภอดอกคําใต้
จงัหวดัพะเยา สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภายใต้โครงการ
เฝ�าระวงัป�องกันและควบคมุโรคติดเชื�อไวรสั
โคโรนา 2019 

โดยมกีลุ่มเป�าหมาย คือ นกัเรยีนระดับประถม
ศึกษา นกัเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น และ
คณะคร ูจาํนวนทั�งสิ�น 108 คน เขา้รว่มโครงการ 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาการสง่เสรมิสขุภาพ

มกีารจดักิจกรรมใหค้วามรู ้
เรื�องโรคโควดิ-19 
สญัญาณและอาการ
ของโควดิ-19 
การตรวจหาเชื�อโควดิ-19
 ที�ถกูต้อง การปฏิบติัตัว
เมื�อตรวจพบเชื�อโควดิ-19
การรกัษาตัวกรณติีดเชื�อ
โควดิ-19 การดแูลสขุภาพ
ตนเองเบื�องต้น แนวทาง
ปฏิบติัเมื�อต้องกักตัว 

การจดัการขยะติดเชื�อ และเทคนคิการป�องกันตัวเอง
ใหห้า่งไกลจากโรคโควดิ เพื�อใหก้ลุ่มเป�าหมายสามารถ
นําองค์ความรูที้�ไดร้บัไปประยุกต์ใชกั้บสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ในป�จจุบนั
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รวมพลังปรบัเปลี�ยนใหเ้ป�นสาํนกังานสเีขยีว
(GREEN OFFICE)

"คณะสาธารณสขุศาสตร ์ ก้าวไกล สรา้งสรรค์สิ�งใหม ่ วอ่งไวบรกิารทีมงานรว่มมอื
เปรยีบคือเจา้ของ พี�น้องรว่มใจ ใสใ่จสิ�งแวดล้อม"

เพื�อสง่เสรมิการตระหนกัถึงความรบัผดิชอบด้านการจดัการสิ�งแวดล้อม

วนัที� 1 – 5 สงิหาคม 2565 หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสง่เสรมิสขุภาพ คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา จดัอบรมหลักสตูรระยะสั�น (Non-degree program) หลักสตูร การปฐมพยาบาลและการดแูลผูป้�วยใน
ภาวะฉกุเฉิน ใหกั้บอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น (อสม.) ในการนี� ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนุกลู มะโนทน รองคณบดี
ฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์กร คณะสาธารณสขุศาสตร ์ได้กล่าวเป�ดการอบรมหลักสตูรดังกล่าว ณ วดัแมก่าโทกหวาก 
ตําบลแมก่า อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา โดยการจดัอบรมกังกล่าว มทัี�งภาคทฤษฎีและการฝ�กปฏิบติั ซึ�งผูที้�ผา่นการอบรม 
จะได้รบัการเพิ�มพูนทั�งความรูแ้ละทักษะในการปฐมพยาบาล การดแูลผูป้�วยเบื�องต้นในภาวะฉกุเฉิน และการชว่ยฟ�� นคืนชพี
ขั�นพื�นฐาน ซึ�งเป�นการพฒันาศักยภาพ อสม. ในการชว่ยเหลือผูที้�มภีาวะฉกุเฉินในชุมชนก่อนนําสง่สถานพยาบาล นอกจากนี�
ยงัเป�นการพฒันาการเรยีนรูข้องนิสติสูก่ารปฏิบติัจรงิในชุมชน



 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้
คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์เป�น
ประธานกล่าวเป�ดโครงการ 
ณ หอ้งประชุมคณะสาธารณสขุศาสตร์

ไดร้บัเกียรติจากทีมวทิยากร
คณาจารยม์หาวทิยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.วชัระ แลน้อย
ผศ.ดร.ภญ.จนัทิมา ชูรศัม ี
ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย และ
ดร.จุมภฏ สนทิธางกรู

โครงการพฒันา
สมรรถนะอาจารยเ์ขา้สู่
การเป�นอาจารยม์อือาชพี

เพื�อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
ในมาตรฐานอาจารยม์อือาชพี
ของมหาวทิยาลัยใหกั้บบุคลากรสาย
วชิาการภายในคณะและเพื�อกระตุ้น
ใหบุ้คลากรมกีารพฒันาดา้นการสอน
อยา่งมอือาชพี



      ในการนี� รองศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา ผูแ้ทนสาขาวชิาอนามยัชุมชน คณะสาธารณสขุศาสตร์
ได้กล่าวเป�ดการอบรมหลักสตูรดงักล่าว ณ วดัแมก่าโทกหวาก ตําบลแมก่า อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา
โดยการจดัอบรมดงักล่าว มทัี�งภาคทฤษฎีและการฝ�กปฏิบติั ซึ�งผูที้�ผา่นการอบรมจะไดร้บัการเพิ�มพูน
ทั�งความรูแ้ละทักษะในการดแูลชว่ยเหลือผูส้งูอายุที�มภีาวะพึ�งพงิ ซึ�งทําใหเ้กิดความมั�นใจในการดแูลชว่ย
เหลือผูส้งูอายุในชุมชนที�มภีาวะพึ�งพงิและดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ�น อันจะนาํไปสูค่วามสขุ
ของผูส้งูอายุและครอบครวั ยกระดบัสงัคมผูส้งูอายุที�มคีณุภาพอายุยนืมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�ยงัเป�นการ
พฒันาการเรยีนรูข้องนสิติสูก่ารปฏิบติัจรงิในชุมชน

ใหกั้บอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น
(อสม.) ตําบลแมก่า 
    นาํโดย อาจารย ์ดร.สรุางคนา ไชยรนิคํา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 
และอาจารยอ์รทัย เกตขุาว และนสิติชั�นป�ที� 4
รว่มกับโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลแมก่า
อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
    นาํโดยท่านผูอํ้านวยการถวลิ วงศ์กันทิยะ
และทีมวทิยากรรว่มจากสาขาวชิาการสง่
เสรมิสขุภาพ โดย อาจารยส์นัุนทา ตั�งนติิพงศ์
และอาจารย ์ดร.อุรชัชา สจัจาพงศ์ 

อบรมหลักสตูรระยะสั�น (Non-degree program)

วนัที� 1-5 สงิหาคม 2565 หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัชุมชน จดัอบรมหลักสตูร
ระยะสั�น (Non-degree program) "หลักสตูร การดแูลชว่ยเหลือผูส้งูอายุที�มภีาวะพึ�งพงิ (Caring for the
elderly with dependency)"



หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชวี
อนามยัและความปลอดภัย จดัโครงการถวาย
เทียนพรรษาและถังดบัเพลิง ณ วดัหมอ้แกง
ทอง ตําบลแมก่า อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา
นาํโดย ดร.ศศิวมิล บุตรสเีขยีว รองคณบดี
ฝ�ายวชิาการและคณุภาพนิสติ บุคลากร 
และนสิติหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย
ภายหลังเสรจ็กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ผูร้ว่มกิจกรรมไดบ้าํเพญ็ประโยชน ์ทําความ
สะอาดใหกั้บทางวดัหมอ้แกงทอง

โครงการถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง
วนัที� 14 สงิหาคม 2565 หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จดัโครงการถวายเทียนพรรษาและถังดบัเพลิง ณ วดัหมอ้แกงทอง ตําบลแมก่า อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา



โดยม ีอาจารยพ์งศธร ศิลาเงิน ผูช้ว่ยคณบดี
คณะสาธารสขุศาสตร ์อาจารยข์องแต่ละหลักสตูร
และหนว่ยคณุภาพนิสติและกิจการนิสติ 
งานวชิาการ ไดจ้ดันทิรรศการแนะแนวการศึกษา
ต่อในหลักสตูรของคณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา ประจาํป�การศึกษา 2566 
เพื�อใหน้กัเรยีนนําขอ้มูลไปประกอบการตัดสนิใจ
ในการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
และการประกอบอาชพีในอนาคต

นทิรรศการวชิาการและสปัดาห์วนัวทิยาศาสตร ์

วนัที� 16 สงิหาคม 2565
      คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา เขา้รว่มจดันทิรรศการวชิาการและสปัดาหว์นัวทิยาศาสตร์
(โครงการโลกการศึกษาพฒันาสูอ่าชพี) ประจาํป� 2565 โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม



จาก...
ผูท้รงคณุวุฒภิายนอก

17 สงิหาคม
2565

วนัที� 16-17 สงิหาคม 2565
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัสิ�ง
แวดล้อม ไดเ้ชญิผูท้รงคณุวุฒภิายนอกมาบรรยาย
โดยมรีายละเอียดดงันี�

วนัที� 16 สงิหาคม 2565 ไดร้บัความอนเุคราะหจ์าก
รศ.ดร.รตันา ทรพัยบ์าํเรอ หวัหน้าภาควชิาเวชศาสตร์
ชุมชน คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
มาบรรยายในหวัขอ้ การวจิยัเชงิปรมิาณ 

ไดร้บัความอนเุคราะหจ์าก
ผศ.ดร.ธนาศร ีสหีะบุตร 
หวัหนา้ภาควชิาวทิยาศาสตรอ์นามยั
สิ�งแวดล้อม คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยมหดิล
มาบรรยายในหวัขอ้ การสอบสวน
เหตรุาํคาญจากกลิ�นไมพ่งึประสงค์

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัสิ�งแวดล้อม

รบัฟ�งการบรรยายในหวัขอ้ การวจิยัเชงิปรมิาณ 
และหวัขอ้ การสอบสวนเหตรุาํคาญจากกลิ�นไมพ่งึประสงค์  

ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์จากระบบ
Zoom ใหแ้ก่นสิติหลักสตูร วท.บ.
สาขาวชิาอนามยัสิ�งแวดล้อม
หลักสตูรวท.บ. สาขาวชิาอนามยัสิ�ง
แวดล้อม และหลักสตูรน.บ.
และหลักสตูรวท.บ. สาขาวชิาอนามยั
สิ�งแวดล้อม และหลักสตูรศ.บ. 
โดยม ีผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ�บ 
เป�นผูร้บัผดิชอบ และมคีณาจารย์
สาขาวชิาอนามยัสิ�งแวดล้อมเขา้รว่ม
รบัฟ�งการบรรยายดงักล่าว 



HEALTH
LITERACY

จาํนวน 35,000 บาท
ทนุสนับสนนุโครงการจาก สถาบนัยุวทัศนแ์หง่ประเทศไทย

เพื�อดําเนนิโครงการ "สรา้งสื�อโซเชยีลมเีดยีรณรงค์เพื�อสรา้งความตระหนกั
และความรอบรูท้างด้านสขุภาพ (Health Literacy) ของภัยจากการสบูบุหรี�
และบุหรี�ไฟฟ�า" 

หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัชุมชน 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 
ใหก้ารสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนิสติจากประสบการณต์รง
กับผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยนสิติไดร้บัอนุมติัทนุสนบัสนนุโครงการจาก 
สถาบนัยุวทัศน์แหง่ประเทศไทย 



ปลกูต้น "คํามอกหลวง"
เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ� พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัป�หลวง

วนัที� 18 สงิหาคม 2565
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัย
พะเยา ปลกูต้น "คํามอกหลวง"
เฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจา้
สริกิิติ� พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
ชนนพีนัป�หลวง

นาํโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้
คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตรพ์รอ้มดว้ย 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนุกลู มะโนทน 
รองคณบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์กร
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปฏิพทัธ ์วงค์เรอืง 
ผูช้ว่ยคณบด ีและบุคลากร 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์รว่มปลกูต้น
คํามอกหลวง เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ� พระบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนนพีนัป�หลวง 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ� พระบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนนพีนัป�หลวง 
เนื�องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สงิหาคม 2565 
ณ หนา้ตึกคณะสาธารณสขุศาสตร์



แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
กับศูนยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพที� 1
จงัหวดัเชยีงใหม่

นําโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์

วนัที� 19 สงิหาคม 2565
หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาการสง่เสรมิสขุภาพ คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา เขา้แลกเปลี�ยนเรยีนรูกั้บศูนย์
สนับสนนุบรกิารสขุภาพที� 1 จงัหวดัเชยีงใหม่

นําโดยผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ 
คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนุกลู มะโนทน 
รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์กร 
พรอ้มด้วยอาจารยแ์ละเจา้หน้าที�
หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการสง่เสรมิสขุภาพ

ในการนี� ได้รบัเกียรติจาก นายวรีะศักดิ� โสมโยธ ี
รองผูอํ้านวยการศูนยส์นับสนุนบรกิารสขุภาพที� 1 
กล่าวต้อนรบั และนําเสนอขอ้มูลการดําเนินงาน
ของศูนยส์นับสนุนบรกิารสขุภาพที� 1 และได้รบัเกียรติจาก
หวัหน้ากลุ่มงาน ได้นําเสนอการใหบ้รกิารของแต่ละกลุ่ม
งาน ดังนี�
1.นายวุฒกิาร เขมะวชิานุรตัน ์
หวัหน้ากลุ่มวชิาการและมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ

2.นายสวุจิกัขณ์ พรานฟาน 
หวัหน้ากลุ่มสขุภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤติกรรม
สขุภาพ

3.นายพรีวสั สกัแก้ว
หวัหน้ากลุ่มคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านบรกิารสขุภาพ

การศึกษาดงูานในครั�งนี�เพื�อเป�นการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
การสรา้งภาคีเครอืขา่ย และความรว่มมอืในการผลิตบณัฑิต
ต่อไป

หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสง่เสรมิสขุภาพ



ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์
ในการดแูลผูป้�วยติดบา้น ติดเตียง

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา รว่มถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์

ในการดแูลผูป้�วยติดบา้น ติดเตียง 
การปฐมพยาบาลเบื�องต้น การชว่ยฟ�� นคืนชพี
ขั�นพื�นฐานสาํหรบัประชาชน ณ วดัแมก่าหว้ยเคียน
ตําบลแมก่า อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหว้ยเคียน
จดัทําโครงการ "อบรมฟ�� นฟูพฒันาศักยภาพ 
อสม. รูเ้ท่าทัน สขุภาพดี วถีิชวีติใหม"่ ขึ�น 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อพฒันาความรอบรู ้
ด้านสขุภาพแก่ อสม. ตามยุทธศาสตร ์อสม. 4.0
และสง่เสรมิสนับสนุนบทบาท อสม. 
ในการเป�นผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงดา้นสขุภาพ
ของชุมชน 

ทั�งนี� ได้เชญิคณาจารยค์ณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา 
นําโดยรองศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว
ดร.สรุางคนา ไชยรนิคํา
อาจารยอ์รทัย เกตขุาว 
และอาจารยส์นัุนทา ตั�งนติิพงศ์ 
มารว่มบรรยายและฝ�กทักษะแก่ อสม. ในพื�นที�
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหว้ยเคียน
เพื�อให ้อสม.สามารถที�จะใหก้ารชว่ยเหลือ 
ดแูล รวมถึงใหคํ้าปรกึษาแก่ผูป้�วย หรอืญาติ 
ในชุมชนของตนเองต่อไป 

นอกจากนี�ยงัได้นํานสิติคณะสาธารณสขุศาสตรม์า
รว่มบูรณาการการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน จากการ
ฝ�กปฏิบติัจรงิในชุมชน

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
วนัที� 22 สงิหาคม 2565



คณะสาธารณสขุศาสตร ์ดําเนินโครงการใหคํ้าปรกึษา
ทางด้านสขุภาพจตินิสติ คณะสาธารณสขุศาสตร์

มาบรรยายการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพจติ ความรูก้ารจดัการ
ตนเองหรอืพบเหน็กลุ่มเสี�ยงดา้นสขุภาพจติ ใหแ้นวทาง
และตอบคําถามในประเดน็ที�นสิติสนใจ

โดย... นายแพทยต์ะวนั ที�ปรกึษา

คณะสาธารณสขุศาสตรต์ระหนักถึงความสาํคัญของสขุภาพ
จติเป�นสิ�งที�ควรใหค้วามสาํคัญเทียบเท่ากับสขุภาพกาย 
ซึ�งอาจสง่ผลต่ออารมณ ์ความคิด และพฤติกรรม 
ดงันั�น จงึจดัโครงการดงักล่าวขึ�น เพื�อใหน้สิติมคีวามเขา้ใจ
และสามารถปฏิบติัตนใหม้สีขุภาพจติที�ด ีอยูใ่นภาวะที�เหมาะสม

โครงการใหคํ้าปรกึษาทางดา้นสขุภาพจตินิสติ คณะสาธารณสขุศาสตร ์

นายแพทยต์ะวนั ที�ปรกึษา แพทยเ์ฉพาะทางดา้นจติเวช โรงพยาบาลพะเยา



กิจกรรมมหกรรมกีฬา 
"UP SPORT DAY 2022" มหาวทิยาลัยพะเยา

ทีมผูน้าํเชยีรค์ณะสาธารณสขุศาสตร ์ได้รบัรางวลัชนะเลิศ
 

ทีมเปตองนสิติคณะสาธารณสขุศาสตร ์ได้รบัรางวลัชนะเลิศ
 

ทีมฟุตบอลนสิติคณะสาธารณสขุศาสตร ์ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยนิดี

ขอแสดงความยนิดีกับนอ้งเนย
นางสาวมณีรตัน ์บุญนุม่ 

นิสติหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัชุมชน และหลักสตูรนิติศาสตรบณัฑิต ได้รบัคัดเลือกเป�น 
รองนายกสมาพนัธนิ์สตินักศึกษาสาธารณสขุศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์ขุภาพแหง่ประเทศไทย 

(ฝ�ายวเิทศสมัพนัธ)์ ประจาํป�การศึกษา 2565

https://www.facebook.com/PHPhayao?__cft__[0]=AZV5W_mI3opJJ-bpmYxb5TBK_3k_Re6BpUTckUsPfIogA7zmDKba1kpeOjNJoDzSYwhs_HPkNLC0-vbT6dIctQxrMuruxECtEyf2CJDg_ciEMsSl1VdDK-Np3kuRUVKr_GTwKqIhlzRmw0vx6SSJ95cp9Aa-gccpmSz9LQUxTD19Nw&__tn__=-UC%2CP-R
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จุ ล ส า ร ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์

ประจาํเดอืน สงิหาคม 2565


