
หมายเลขโทรศัพท 

คณะสัตวแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

 

สํานักงานคณบดี  :  043-202-404 (Tel./Fax) 

     เบอรภายใน :  44901 มือถือ 081-6621170 

 

ผูบริหารคณะ 
คณบดี 44903 
หนาหองคณบดี 44918 
รองคณบดีฝายวางแผน  
รองคณบดีฝายวิชาการ 
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศฯ 

 
 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  
ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะ 44996 
    

 

งานบริหารและธุรการ สายตรง 043-202-
404 มือถือ 081-6621170 

 

ภารกิจดานสารบรรณ 44901 
ภารกิจดานอาคารสถานท่ี/ยานพาหนะ  
หัวหนางานบริหารและธุรการ 
ภารกิจดานการเจาหนาท่ี 

44911  
44910 

คุณวีณา รองเมือง/คุณพงษศักด์ิ ดอนแปว/
คุณจงกลวรรณ จันทรสมบัติ 

  

หองผลิตเอกสาร 44912 
หองสมุดคณะ 44960 
  

  
  
 

    
 
งานวิจัยและบริการการศึกษา สายตรง 043-202-150   
 หัวหนางานวิจัยและบริการ 
คุณทักษศภรณ ตาละลักษณ 
คุณรัคณภรณ ใจไวยธนา      

45598 
45599 
44914 

คุณชนิดา  ชาอนิทร 44914 
ภารกิจดานกิจการและพัฒนานักศึกษา 
ประกันคุณภาพ /วิเทศฯ 
คุณสุดารัตน บัวทวน 
หองอํานวยการขอสอบช้ัน 1 

45597 
44907 
44917 
44992 

ภารกิจดานงานคลังและพัสดุ 
       สายตรง : 043-204-529  (Tel./Fax) 
 การเงิน 44915 
 พัสดุ 
แผนและงบประมาณ 

44916 
44916 

  
โรงพยาบาลสัตว : สายตรง 043-202-283 (Tel./Fax) 
                      มือถือ :   089-8612277 
สํานักงานอํานวยการ ชั้น 4 (คุณเพ็ญ) 
คุณอิ้ด 

44386 
44389 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว 44388 
หองปฏิบัติการ (คุณพิทัย) 44387 
การเงิน ชั้น 1 44381 
เวชระเบียนชั้น1 44395  
หองยาชั้น 1 44382 
หองเก็บพัสดุ ชั้น  4 44393 
หองพัสดุ  ช้ัน4 
หองจายยาชั้น 1 
 หองธุรการฝงศัลยกรรมชั้น 1 
ธุรการนอกเวลา (คุณจู) 
หองปฏิบัติการปศุสัตว 
รานคาสวัสดิการ  (Pet Shop) 

44391 
44382 
44383 
44390 
44396 
44926 

หองเก็บพัสดุ ชั้น  4 44393 
    
   
หองปฏิบัติการไขหวัดนก 44920 
  
 
  
 
กลุมวิชาศัลยศาสตรฯ : 043-202-068 (Tel/Fax) 
สํานักงานธุรการ  44966 

  
กลุมวิชากายวิภาคศาสตร  สายตรง:: 043-364-496  
Tel./Fax) 
สํานักงาน  44931 
ผศ.ดร.พีรพล  สุขอวน 44932 
รศ.ประสาน ตังควัฒนา 44933 
หองปฏิบัติการ ชั้น 1 44934 
หองปฏิบัติการ ชั้น 3 44935 
 
กลุมวิชาเภสัชวิทยา 
      สายตรง: 043-364-497 (Tel./Fax)  
สํานักงาน  44956 
ผศ.กรวุธ พันธุอารียวัฒนา 44957 
อ.ไพโรจน  วงศหทัยไพศาล 44958 
หองปฏิบัติการ ชั้น 2 44959 
 
กลุมวิชาอายุรศาสตร ( ยกเลิกการใช) 
 
สํานักงาน  44961 
ผศ.พิมพชนก สุวรรณธาดา  44962 
หองปฏิบัติการวิจัย 44963 
หองปฏิบัติการเซลลวิทยา 44964 
หองพักอาจารย 44965 
  
กลุมวิชาสรีรวิทยา: 043-364-495 (Tel./Fax) 
สํานักงาน  44971 
หองปฏิบัติการ ชั้น 3 44972 
 (หองผศ.ประภาพร เดิมใช เกษียณแลว) 44973  
ผศ.พิสิทธ์ิ สุวรรณโชติ 44974 
ผศ.พัชนี ศรีงาม 44975 
กลุมวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข   ยกเลิกเบอรตรง          
สํานักงาน  44976 
 (เบอรวาง หอง รศ.บงกช เกษียณ)  44977 
รศ.ไพรัตน  ศรแผลง 44978 
หองปฏิบัติการ 1407 44979 
หองปฏิบัติการ 1408 44980 
 

กลุมวิชาพยาธิชีววิทยา : 0-4336-449-2 (Tel./Fax) 
สํานักงาน  44936 
รศ.สุทธิศักด์ิ นพวิญูวงษ  44937 
เจาหนาท่ีผูชวยสอน 44938 
ผศ.นุสรา สุวรรณโชติ 44939 
ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา 44940 
 เบอรวาง ผศ.วราภรณ เกษียณ 44941 
รศ.สุรสิทธ์ิ อวนพรมมา 44942 
ผศ.วีรพล ทวีนันท 44943 
รศ.สุทธิศักด์ิ นพวิญูวงศ 44944 
รศ.อารินี ชัชวาลชลธีระ 44945 
ผศ.จารุวรรณ คําพา 44946 
รศ.สมบูรณ แสงมณีเดช 44947 
อ.เรืองทอง กิจเจริญปญญา 44948 
ผศ.เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร 44954 
ผศ.ธนาคาร นะศรี 44955 
หองปฏิบัติการชันสูตรซาก 44949 
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา 44950 
หองเตรียมปฏิบัติการ 44951 
หองปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 44952 
หองปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกัน 44953 

 

ขอแนะนําการใชโทรศัพทท่ีขึ้นตนดวย  47XXX 
1. เฉพาะเครื่องท่ีขึ้นตนดวยเลขหมาย 47xxx เทานั้นท่ี

สามารถโอนสายไปยังเครื่องอื่นๆภายในคณะและ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนได โดยกด Flash  
กดเลขหมายท่ีตองการโอน  วางหู  ตนทาง
พูดสนทนาตอ 

2. ในกรณีท่ีปลายทางสายไมวาง ใหกด 5 แลววางสาย 
ระบบจะโทรกลับมายังทานเอง ทันทีท่ีปลายทางสาย
วาง 


	ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

