คำสั่งคณะสัตวแพทยศำสตร์
ที่ 275 /2564
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรโครงกำรพิเศษ
คณะสัตวแพทยศำสตร์ “หลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต” ประจำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรหลักสูตรโครงกำรพิเศษคณะสั ตวแพทยศำสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต สำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรดังกล่ำว
ของคณะฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ประกอบกับข้อ 2 (2.3) ตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศมหำวิ ทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1360/2560) ลงวันที่ 17
กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรหลักสูตรโครงกำรพิเศษ คณะสัตวแพทยศำสตร์ “หลักสูตร
สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต” จึงแต่งตั้งให้เจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุน ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน หลักสูตร
โครงกำรพิ เศษคณะสั ตวแพทยศำสตร์ “หลั กสู ตรสั ตวแพทยศำสตรบัณฑิ ต” ประจ ำเดื อน มกรำคม พ.ศ. 2565
และให้เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัติงำนช่วยสอนหรือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ได้รับค่ำตอบแทน ดังนี้
ค่า ตอบแทนสัต วแพทย์ นัก เทคนิค การแพทย์ และนัก วิช าการวิท ยาศาสตร์ ประจ า
โรงพยาบาลสัตว์ อัตราค่าตอบแทน 400 บาท/คน/เดือน
ตาแหน่งสัตวแพทย์
1. นำงสำวเฉลิมขวัญ นนทะโคตร
13. นำยศิวำยุ รัตนะกนกชัย
2. นำงนิธิวดี เลิศอิทธิกุล
14. นำยพหลยุทธ โสรเนตร
3. นำงสำวนิตยำ บุญบำล
15. นำยรักษ์พล เดชคง
4. นำงสำวสโรชำ เพิ่มทรัพย์
16. นำงสำวณัฏฐำ โพธิอำศน์
5. นำยปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์
17. นำงสำวภัชญำ ทัศคร
6. นำงสำวนริชสรำ เลิศชัยสถำพร
18. นำงสำวพรพิรุณ ชำวสวนงำม
7. นำงสำวกวินทรำ อัยรำน้อย
19. นำงสำวสำยคำ ไชยมงคล
8. นำยธนกร ศรีรัตน์
20. นำงสำวนิชนันท์ มณีกำนนท์
9. นำยกำนต์ ยงวณิชย์
21. นำยพันทิศ กำลังชัย
10. นำยอวิรุทธ์ วิชัยวงษ์
22. นำงสำวณัฐฤทัย กิ่งมณี
11. นำยสมพงษ์ หอยสังข์
23. นำงสำวณัฎฐดำ ภูกิจ
12. นำยพีรพัฒน์ ดีสุข
24. นำยพีรนิธ นำกรณ์
25. นำงสำววันใหม่ กฤดำนรำกรณ์
/ตำแหน่งนักเทคนิค...

-2ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
1. นำยพิทัย กำญบุตร
ตาแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์
1. นำยจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว
2. นำงสำวภัทรอนงค์ บุพตำ

3. นำงสำวดวงดำว ขันบุตรศรี

ค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านช่ ว ยสอนปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเกษตร และพนักงานวิทยาศาสตร์ ที่ไ ม่ประจาโรงพยาบาลสัตว์ อัตรา
ค่าตอบแทน 1,000 บาท/คน/เดือน
งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
1. นำงพรรณชมพู ม่วงลำย
2. นำยพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์
3. นำงปรียำภรณ์ สุระชน
4. นำยพิทยำ ภำภิรมย์
5. นำงสุธิดำ จันทร์ลุน
6. นำยประพันธ์ แก่นจำปำ
7. นำยอดิศักดิ์ สังข์แก้ว
8. นำงพิณซอ กรมรัตนำพร
9. นำยพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
10. นำยชัยพร สร้อยคำ
11. นำงสำวมนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร
12. นำงสำวกิ่งกำญจน์ สำระชู
13. นำงอรุณี ฤทธิภำนันท์
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ อัตรา
ค่าตอบแทน 250 บาท/คน/เดือน
กองบริหารงานคณะ
1. นำยกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
งานบริหารและธุรการ
1. นำงสุพรรณี ปูนอน
2. นำงวีณำ รองเมือง
3. นำงสำวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ
4. นำยพงศ์พันธุ์ พงษ์สะพัง

5. นำยยรรยง วังปรีชำ
6. นำยเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร
7. นำงประภัสสร ทิทำ
8. นำงปริศนำ วิชำธรรม
9. นำยเดชำ สมบูรณ์
/10. นำยสัญญจิตร...
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10. นำยสัญญจิตร ศรีหนองหว้ำ
11. นำยอัมพร ไกรษรศรี
12. นำยสุทธิ์กมล วิชำธรรม
13. นำยเสริม อำรีสนิท
14. นำยสมควร สอนถม
15. นำงประยูร ขำมธำตุ
16. นำยกฤษฎำ คำลำภำ
17. นำงวัน บัวจันทร์
18. นำงบุญเสริม สมบูรณ์
19. นำยปรีชำ พันสอน
20. นำยเทพกร สำสีทำ
21. นำยจักรกริช จันทะสอน
22. นำงรำตรี ไชยเดช
23. นำงสำวสุคนธ์ ซำซุม
24.นำงจันดำ ซำซุม
25. นำงสำรำญ นำมสีฐำน
26. นำงวรรณลดำ จันที
27. นำงกัลยำ ยศมีบุญ
28. นำยสมชนะ อำระสำ
29. นำยสำยยันต์ มะณีสำ
งานแผนและงบประมาณ
1. นำยวีระ สุภำรักษ์
2. นำงสุธำทิพย์ วัฒนชัย
3. นำงพรรณอร รักสนิท
4. นำงยุพดี สุวรรณศร
5. นำงอรัญญำ ศิริไกรวรรณ
6. นำงอ้อยทิพย์ สัพโส
7. นำงสำวณฐำภพ เสชัง
8. นำงสุนทรี พันสอน
9. นำงสำวจินต์จุฑำ สำมหำดไทย

งานวิจัยและบริการการศึกษา
1. นำงสมบัติ แสงพล
2. นำงรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนำ
3. นำงเกวลิน สร้อยบับ
4. นำยสิทธิพร กำบบัวลอย
5. นำงสำวชนิดำ ชำอินทร์
6. นำงรัตนำ หลำยวิวัฒน์
7. นำงสิดำพัณณ์ สัมฤทธิ์
งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
1. นำยอรุณ จำปำปุ้ง
2. นำยวิษณุ แสงสว่ำง
โรงพยาบาลสัตว์ งานบริการวิชาการ
1. นำยวีระยุทธ สำมหำดไทย
2. นำยคำน เพียซ้ำยสูงเนิน
3. นำยประพิตร แก้วนิคม
4. นำงเกษร อ้อชัยภูมิ
5. นำงยุภำ จีนำ
6. นำงธนำพร เลือดไทย
7. นำงจิตรำภรณ์ ศรีหนองกุง
8. นำยชุมพร ศรีโนนม่วง
9. นำงสำววิไลพรรณ กู้ภูเขียว
10. นำยเศรษฐศักดิ์ นำมสีฐำน
11. นำงสำวสำยพิณ กิวสันเทียะ
12. นำยอนุสิทธิ์ สังคีรี
13. นำงสำวสุภำพร ต้นกันยำ
14. นำงสำวจรรยำภรณ์ ศรีสำรคำม
15. นำยนภดล ชนวีรยุทธ
16. นำยจำลอง อำรีย์
17. นำงสำวสุภำภรณ์ กำบขน
18. นำงอนงนำฎ นำมสีฐำน

/19. นำงสำวชิชญุ...

-419. นำงสำวชิชญุ สีสงครำม
20. นำยนัสธี จันทะศรี
21. นำยอัครินทร์ ไกรษรศรี
22. นำยวัชรพงษ์ อึ่งพวง
23. นำยวุฒิกร ไชยแสง
24. นำงสำวกำญจนำ ไกรษรศรี
25. นำงสำวกนกกัณฑ์ ตั้งมุททำภัทรกุล
26. นำยพฤหัส ฤทธิกูล
27. นำงสำวสุภำวิดำ ทุมเทียง
28. นำยศตวรรษ บุญบำล
โรงพยาบาลสัตว์ งานบริหารและธุรการ
1. นำงพรหมพร ทองเทียม
2. นำงสำวฐำนิตย์ อริยะกอง

3. นำงปริณดำ เพียศักดิ์
4. นำยสุบรร จันทเสน
5. นำยอิศรำ ศรีทะ
6. นำงภวิกำ กะพุทธำ
7. นำงรำไพ สำบุตร
8. นำงสุดำรัตน์ แซ่ลิ้ม
9. นำงสำวศรัญญำ พลขันธุ์
10. นำงสำวธวัลรัตน์ มั่นคง
11. นำงระพีพรรณ์ ตำทอง
12. นำยสุวัฒน์ บำอุ้ย
13. นำงสำวอรุโณทัย ต้นกันยำ
14. นำยธวัชชัย จีนำ
15. นำยพีระพัฒน์ แดนอินทร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2564

(รองศำสตรำจำรย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล)
คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์

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

