คำสั่งคณะสัตวแพทยศำสตร์
ที่ 270 /2564
เรื่อง ขอเชิญบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ
บุคลำกรคณะสัตวแพทยศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
--------------------------------------เพื่อให้กำรจัดโครงกำรเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลำกรคณะสัตวแพทยศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ขอนแก่น พ.ศ. 2558
จึงขอเชิญ บุคลำกรเข้ำ ร่วมโครงกำรเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลำกรคณะสัตวแพทยศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังรำยชื่อต่อไปนี้
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
1. รองศำสตรำจำรย์ประสำน ตังควัฒนำ
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรวุธ พันธ์อำรีวัฒนำ
2. รองศำสตรำจำรย์ชูชำติ กมลเลิศ
19. รองศำสตรำจำรย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอำด
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยใจ กองเพชร
20. รองศำสตรำจำรย์รำณี ซิงห์
4. รองศำสตรำจำรย์พีระพล สุขอ้วน
21. อำจำรย์ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศำล
5. รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ อุปสัย
กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำติ วัฒนชัย
6. รองศำสตรำจำรย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณภัทร ทองสร้อย
7. รองศำสตรำจำรย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช
24. รองศำสตรำจำรย์ปรีณัน จิตะสมบัติ
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร
25. รองศำสตรำจำรย์นฤพนธ์ คำพำ
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีรพล ทวีนันท์
26. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงเดือน แก่นค้ำงพลู
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุสรำ สุวรรณโชติ
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุปรำณี จิตรเพียร
11. รองศำสตรำจำรย์สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมำ
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวลักษณ์ ศรีสุภำ
12. รองศำสตรำจำรย์สิริขจร ตังควัฒนำ
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุพรรณิกำ พุทธชำลี
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนำคำร นะศรี
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนิกุล ศรีธัญรัตน์
14. รองศำสตรำจำรย์จำรุวรรณ คำพำ
กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรำ เผือกเทศ
31. รองศำสตรำจำรย์มงคล โปร่งเจริญ
16. อำจำรย์เรืองทอง กิจเจริญปัญญำ
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรำวุธ ศรีงำม
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภัทตรำ จิตติมณี
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ธร สุวรรณธำดำ

-234. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง
35. อำจำรย์ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร
36. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ปำณิสรำ คุณกิตติ
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
37. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ
38. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ขวัญเกศ กนิษฐำนนท์
39. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พัชนี ศรีงำม
40. อำจำรย์จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์
41. อำจำรย์เกตุมณี เสนำพันธ์
กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
42. รองศำสตรำจำรย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล
43. รองศำสตรำจำรย์คมกริช พิมพ์ภักดี
44. รองศำสตรำจำรย์นริศร นำงำม
45. รองศำสตรำจำรย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีรำช
46. รองศำสตรำจำรย์ไพรัตน์ ศรแผลง
47. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เสรี แข็งแอ
48. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ปิยวัฒน์ สำยพันธุ์
49. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชุลีพร ศักดิ์สง่ำวงษ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
50. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พิมชนก สุวรรณธำดำ
51. รองศำสตรำจำรย์ฟ้ำน่ำน สุขสวัสดิ์
52. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์สมโภชน์ วีระกุล
53. อำจำรย์ทรรศิดำ พลอยงำม
54. รองศำสตรำจำรย์อำรยำพร มคธเพศ
55. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์น้ำฟ้ำ เฟื่องบุญ
56. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ประวิทย์ บุตรอุดม
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
57. ศำสตรำจำรย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล
58. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์คณิต ชูคันหอม
59. รองศำสตรำจำรย์กชกร ดิเรกศิลป์
60. รองศำสตรำจำรย์สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
61. รองศำสตรำจำรย์ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยำกุล

62. รองศำสตรำจำรย์กัลยำ วรวงศ์
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรัญ จันทร์ลุน
64. รองศำสตรำจำรย์เจษฎำ จิวำกำนนท์
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวัชชัย โพธิ์เฮือง
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศริญญำ ฤกษ์อยู่สุข
67. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชีวำ จันทร์หนู
โรงพยาบาลสัตว์
68. นำงสำวเฉลิมขวัญ นนทะโคตร
69. นำงนิธิวดี เลิศอิทธิกุล
70. นำงสำวนิตยำ บุญบำล
71. นำงสำวสโรชำ เพิ่มทรัพย์
72. นำยปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์
73. นำงสำวนริชสรำ เลิศชัยสถำพร
74. นำงสำวกวินทรำ อัยรำน้อย
75. นำยธนกร ศรีรัตน์
76. นำยกำนต์ ยงวณิชย์
77. นำยอวิรุทธ์ วิชัยวงษ์
78. นำยสมพงษ์ หอยสังข์
79. นำยพีรพัฒน์ ดีสุข
80. นำยศิวำยุ รัตนะกนกชัย
81. นำยพหลยุทธ โสรเนตร
82. นำยรักษ์พล เดชคง
83. นำงสำวณัฏฐำ โพธิอำศน์
84. นำงสำวภัชญำ ทัศคร
85. นำงสำวพรพิรุณ ชำวสวนงำม
86. นำงสำวสำยคำ ไชยมงคล
87. นำงสำวนิชนันท์ มณีกำนนท์
88. นำยพันทิศ กำลังชัย
89. นำงสำวณัฐฤทัย กิ่งมณี
90. นำงสำวณัฎฐดำ ภูกิจ
91. นำยพีรนิธ นำกรณ์
92. นำงสำววันใหม่ กฤดำนรำกรณ์

-393. นำยจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว
94. นำงสำวภัทรอนงค์ บุพตำ
95. นำยพิทัย กำญบุตร
96. นำงพรหมพร ทองเทียม
97. นำงสำวฐำนิตย์ อริยะกอง
98. นำงปริณดำ เพียศักดิ์
99. นำยจำลอง อำรีย์
100. นำยนภดล ชนวีรยุทธ
101. นำยอิศรำ ศรีทะ
102. นำงสำวสุภำภรณ์ กำบขน
103. นำงสำววิไลพรรณ กู้ภูเขียว
104. นำยเศรษฐศักดิ์ นำมสีฐำน
105. นำงสำวสำยพิณ กิวสันเทียะ
106. นำยอนุสิทธิ์ สังคีรี
107. นำงสำวสุภำพร ต้นกันยำ
108. นำงสำวจรรยำภรณ์ ศรีสำรคำม
109. นำยคำน เพียซ้ำยสูงเนิน
110. นำยวีระยุทธ สำมหำดไทย
111. นำยประพิตร แก้วนิคม
112. นำงเกษร อ้อชัยภูมิ
113. นำยสุบรร จันทเสน
114. นำงยุภำ จีนำ
115. นำงธนำพร เลือดไทย
116. นำงภวิกำ กะพุทธำ
117. นำงรำไพ สำบุตร
118. นำงจิตรำภรณ์ ศรีหนองกุง
119. นำงสุดำรัตน์ แซ่ลิ้ม
120. นำงอนงนำฎ นำมสีฐำน
121. นำงสำวธวัลรัตน์ มั่นคง
122. นำยนัสธี จันทะศรี
123. นำงสำวศรัญญำ พลขันธุ์
124. นำงระพีพรรณ์ ตำทอง

125. นำยอัครินทร์ ไกรษรศรี
126. นำยวัชรพงษ์ อึ่งพวง
127. นำยวุฒิกร ไชยแสง
128. นำงสำวกำญจนำ ไกรษรศรี
129. นำยสุวัฒน์ บำอุ้ย
130. นำงสำวอรุโณทัย ต้นกันยำ
131. นำงสำวกนกกัณฑ์ ตั้งมุททำภัทรกุล
132. นำยชุมพร ศรีโนนม่วง
133. นำงสำวชิชญุ
สีสงครำม
134. นำงสำวดวงดำว ขันบุตรศรี
135. นำยพฤหัส ฤทธิกูล
136. นำงสำวสุภำวิดำ ทุมเทียง
137. นำยพีระพัฒน์ แดนอินทร์
138. นำยธวัชชัย จีนำ
139. นำยศตวรรษ บุญบำล
กองบริหารงานคณะ
140. นำยกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
งานบริหารและธุรการ
141. นำงสุพรรณี ปูนอน
142. นำงวีณำ รองเมือง
143. นำยสัญญจิตร ศรีหนองหว้ำ
144. นำงปริศนำ วิชำธรรม
145. นำงสำวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ
146. นำยพงศ์พันธุ์ พงษ์สะพัง
147. นำยสุทธิ์กมล วิชำธรรม
148. นำยอัมพร ไกรษรศรี
149. นำยเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร
150. นำยยรรยง วังปรีชำ
151. นำงประยูร ขำมธำตุ
152. นำยเสริม อำรีสนิท
153. นำงประภัสสร ทิทำ
154. นำยเดชำ สมบูรณ์

-4155. นำยปรีชำ พันสอน
156. นำยกฤษฎำ คำลำภำ
157. นำงบุญเสริม สมบูรณ์
158. นำยสมควร สอนถม
159. นำงวัน บัวจันทร์
160. นำยเทพกร สำสีทำ
161. นำงจันดำ ซำซุม
162. นำงสำรำญ นำมสีฐำน
163. นำงวรรณลดำ จันที
164. นำงรำตรี ไชยเดช
165. นำงสำวสุคนธ์ ซำซุม
166. นำงกัลยำ ยศมีบุญ
167. นำยจักรกริช จันทะสอน
168. นำยสมชนะ อำระสำ
169. นำยสำยยันต์ มะณีสำ
งานแผนและงบประมาณ
170. นำงอรัญญำ ศิริไกรวรรณ
171. นำงสุธำทิพย์ วัฒนชัย
172. นำยวีระ สุภำรักษ์
173. นำงสำวจินต์จุฑำ สำมหำดไทย
174. นำงพรรณอร รักสนิท
175. นำงยุพดี สุวรรณศร
176. นำงสุนทรี พันสอน
177. นำงสำวณฐำภพ เสชัง
178. นำงอ้อยทิพย์ สัพโส
งานวิจัยและบริการการศึกษา
179. นำงสมบัติ แสงพล
180. นำงรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนำ
181. นำงสำวชนิดำ ชำอินทร์
182. นำยสิทธิพร กำบบัวลอย
183. นำงเกวลิน สร้อยบับ
184. นำงสิดำพัณณ์ สัมฤทธิ์
185. นำงรัตนำ หลำยวิวัฒน์

งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
186. นำยชัยพร สร้อยคำ
187. นำงพรรณชมพู ม่วงลำย
188. นำยพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์
189. นำงปรียำภรณ์ สุระชน
190. นำยประพันธ์ แก่นจำปำ
191. นำงสุธิดำ จันทร์ลุน
192. นำยพิทยำ ภำภิรมย์
193. นำยอดิศักดิ์ สังข์แก้ว
194. นำยพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
195. นำงสำวมนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร
196. นำงสำวกิ่งกำญจน์ สำระชู
197. นำงพิณซอ กรมรัตนำพร
198. นำงอรุณี ฤทธิภำนันท์
199. นำยอรุณ จำปำปุ้ง
200. นำยวิษณุ แสงสว่ำง
พนักงานจ้างเหมารายเดือน/รายวัน
201. นำงสำวสโรชำ หิรัณยสโรช
202. นำยวุฒิพงษ์ ข้อยุ่น
203. นำยชัยธนุ จำวงศ์ลำ
204. นำยสรำวุธ จันตุ
205. นำงโสภำ ผำสุข
206. นำงสำวปรำณชนก จันทะมำลำ
207. นำงภำวินี มงคล
208. นำงอมรรัตน์ เอียสกุล
209. นำงจีรนุช นันท์ดี
210. นำยสุภัทรชัย พิมพ์ดี
211. นำยกิตติ สำระ
212. นำยกิตติศักดิ์ ศรีหนองกุง
213. นำงสำววิภำวรรณ ก๋งเกิด
214. นำงสำวเกตุวดี สนอุป
215. นำงสำวจุฑำรัตน์ ส่วนบุญ
216. นำยแดน แสนมี
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(ศำสตรำจำรย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล)
คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์

