
 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหา วิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 2 ชุด (100 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อร อินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อร อินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้ าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในวิชาเอก
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                           
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชา
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 399       วันที่    23    สิงหาคม  2564  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับคูปองอาหารกลางวัน 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ 
 
  ตามท่ีหนังสือ ที่ อว 660201.1.6.3/1669 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษารับคูปองอาหารกลางวันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                          
สู้ภัยโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรคูปองจ านวน 18 ชุด 
(คูปอง 1 ชุด มี 50 ใบ) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชา
ของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือรับคูปอง
อาหารกลางวัน ตามความเหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาของท่านได้รับจัดสรรคูปองจ านวน 1 ชุด (50 ใบ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายโทรศัพท์                              
094-514-9492 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
 


