
 
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร ์
  (ฉบับที ่ 41/2564) 

เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์
--------------------------------------- 

   

  ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 36/2564) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การสรรหา
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00-15.00 น. โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2558 จึงประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  ดังนี ้
   

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 

กลุ่มวิชำกำยวิภำคศำสตร ์

1 รองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา 
2 รองศาสตราจารย์ถาวร  มิ่งสกุล 

3 รองศาสตราจารย์สุวิทย์  อุปสัย  

4 รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร 

6 รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน 

กลุ่มวิชำพยำธิชีววิทยำ 
7 รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 
8 รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย  ภัทรพันธ์วิเชียร 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท ์

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา สุวรรณโชติ 
12 รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 
13 รองศาสตราจารย์สิริขจร  ตังควัฒนา 

14 อาจารย์เรืองทอง กิจเจริญปัญญา 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาคาร นะศรี 

16 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ  ค าพา 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา เผือกเทศ 

18 อาจารย์สุภัทตรา จิตติมณี 
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

กลุ่มวิชำเภสัชวิทยำและพิษวิทยำ 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  เอ่ียมสะอาด 
21 รองศาสตราจารย์ราณี  ซิงห์ 

22 อาจารย์ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล 

กลุ่มวิชำศัลยศำสตร์ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  วฒันชัย 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทองสร้อย 

25 รองศาสตราจารย์ปรีณัน  จิตะสมบัติ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์  ค าพา 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุปราณี จิตรเพียร 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์  ศรีสุภา 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ 

กลุ่มวิชำวิทยำกำรสืบพันธุ์ 

32 รองศาสตราจารย์มงคล  โปร่งเจริญ 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ  ศรีงาม 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร  สุวรรณธาดา 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  จรัสแสง 
36 อาจารย์ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา คุณกิตติ 
กลุ่มวิชำสรีรวิทยำ 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ  กนิษฐานนท์ 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี  ศรีงาม 

41 อาจารย์จีระศักดิ์  ถิรธนบูรณ์ 

42 อาจารย์เกตุมณี  เสนาพันธ์ 
กลุ่มวิชำสัตวแพทย์สำธำรณสุข 

43 รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล 
44 รองศาสตราจารย์คมกริช  พิมพ์ภักดี 

45 รองศาสตราจารย์นริศร นางาม 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 

46 รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช 
47 รองศาสตราจารย์ไพรัตน์  ศรแผลง 

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  แข็งแอ 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์ 
กลุ่มวิชำอำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยง 

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมชนก  สุวรรณธาดา 

52 รองศาสตราจารย์ฟ้าน่าน  สุขสวัสดิ ์

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์  วีระกุล 
54 อาจารย์ทรรศิดา  พลอยงาม 

55 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ 
56 อาจารย์น้ าฟ้า เฟ่ืองบุญ 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารยประวิทย์  บุตรอุดม 

58 อาจารย์ภาวิน  สายหู 
กลุ่มวิชำอำยุรศำสตร์ปศุสัตว์ 

59 รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม 
61 รองศาสตราจารย์กชกร  ดิเรกศิลป์ 

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 

63 รองศาสตราจารย์ไชยพัศร์  ธ ารงยศวิทยากุล 
64 รองศาสตราจารย์กัลยา  วรวงศ์ 

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ  จันทร์ลุน 
66 รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ 

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 
69 อาจารย์สุชีวา จันทร์หนู 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

      ประกาศ ณ วันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
         (รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล) 
        คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

    วิสัยทัศน์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม   
       (A Leader in veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better society for all) 
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