
 
     ค ำสั่งคณะสัตวแพทยศำสตร์ 

           ที่  30 / 2566 
เร่ือง  แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนวิจัยรำยวิชำ 710 664  สหกิจศึกษำทำงสัตวแพทย์   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 
    -------------------------------------------- 
  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ของคณะสัตวแพทยศำสตร์

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
 ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 40  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  

จึงแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัยรำยวิชำ 710 664 สหกิจศึกษำทำงสัตวแพทย์  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565  ดังนี ้
ล ำดับที ่ ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล จ ำนวน

นักศึกษำ 
1  รองศำสตรำจำรย์เจษฎำ  จิวำกำนนท์ 583180030-0 

593180150-1 
603180134-0 

นำงสำวศศิธร  พร้อมพรั่ง 
นำยศักดิพัฒน์  ทบัทิมอ่อน 
นำยจิรำยุ   ไชยมงคล 

3 

 2 รองศำสตรำจำรย์กชกร ดิเรกศิลป ์ 60180093-8 นำงสำวปัทมำ   ศรีเดช  1  
 3 รองศำสตรำจำรยส์รรเพชญ อังกิติตระกูล 593180016-5 

593180083-0 
593180006-8 
603180156-0 
603180085-7 
603180087-3 

นำยพงศ์กิตติ  ศิริโสภณ 
นำยธนภูมิ  วงษ์เสนำ 
นำยเจษฏำกร  สทุธิโชต ิ
นำงสำววรนิทร  บรรจง 
นำงสำววรนิทร วรรณศรี 
นำยวีรวิทย์  ประเสริฐสงัข์ 

6  

4 รองศำสตรำจำรย์กัลยำ วรวงศ ์ 603180102-3 
593180148-8 
603180089-9 
603180036-0 

นำงสำวปิยชนก  จันทร์หอม 
นำงสำวสิริกำญจน์  แซ่เทียน 
นำยสรวชิญ์  สิมเปรม 
นำงสำวสุประวีณ์  วิชิโต 

4 

5 รองศำสตรำจำรยไ์ชยพัศร์ ธ ำรงยศวิทยำกุล 603180097-0 นำงสำวพัณณ์ธิชำ  จิรัญญ์โรจน ์ 1 
6 รองศำสตรำจำรยส์ิริขจร  ตังควัฒนำ 603180131-6 นำงสำวกนกพรรณ เผ่ำแสนเมือง 1 
7 รองศำสตรำจำรยน์ฤพนธ์  ค ำพำ 603180138-2 

603180039-4 
603180047-5 

นำงสำวชนิษฏำ  วรรณุเสน 
นำงสำวอำทิตยำ  ไชยเทพำ 
นำงสำวเพ็ญพชิ  ปำนหิรัญ 

3  

  

Admin
Sticky Note
เรียน  คณบดีเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
Sticky Note
เรียน คณบดี เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



                                                                   - 2 - 

 
ล ำดับที ่ ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล จ ำนวน

นักศึกษำ 
8 รองศำสตรำจำรย์ธวชัชยั โพธิ์เฮอืง 603180059-8 

603180064-5 
603180070-0 

นำงสำวณฐมน  ใต้กิ 
นำงสำวธมลวรรณ  ขันขวำ 
นำยปรมินทร์  ตู้คัมภีร์ 

3 

9 รองศำสตรำจำรยป์รีณัน  จิตะสมบัต ิ 603180117-0 นำงสำวณนัฐิยำ   วงเวียน 1 
10 รองศำสตรำจำรย์อำรยำพร  มคธเพศ 603180126-9 นำงสำววศนิี  มำลำรัตน์ 1 
11 รองศำสตรำจำรย์จำรุวรรณ  ค ำพำ 593180108-0 

603180066-1 
603180073-4 
603180053-0 

นำยณัฐชนน  วรพุทธพร 
นำงสำวนภัสสร  ระงบัพิศม์ 
นำยปริญญำวฒัน์  ผลวงษ์ 
นำยคณำพงษ์  คงช ู

4 

  12 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนิกุล ศรีธญัรัตน์ 603180003-5 
603180095-4 

นำงสำวจนัทรวิมล  อุทัยแสง
นำงสำวศริญญำ  แน่นอุดร 

2 

 13 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นสุรำ  สุวรรณโชติ 603180032-8 นำงสำวศตพร  วงษ์ชมพ ู 2 
    603180026-3  นำยพงศ์พชัรำ  กระจำยพันธ ์  

 14 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณภัทร  ทองสร้อย 603180004-3 
603180008-5  
603180045-9 
603180061-1 
603180148-9 

นำงสำวจิรำ  เที่ยงธรรม 
นำยถกลกฤษณ์  ไชยชอุ่ม 
นำงสำวพชิชำภำ  สุธรรมวิรัตน์ 
นำงสำวณัฎฐณชิำ  พัฒนประสทิธ์ 
นำยนันทวฒัน์  อุ่นแจ่ม 

5  

 15 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภัทตรำ  จติติมณี 603180009-3  นำยธนพล  ไชยปัญญำ 1  
 16 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมโภชน์ วีระกุล 603180019-0 

603180111-2 
603180113-8 
603180121-9 
603180058-0 

นำงสำวนันทชิำ   ปิยพฒันำกร 
นำงสำวจฑุำมำศ  สุระวิทย์ 
นำงสำวชิรำวรรณ  หมั่นงำม 
นำยนิพพิชฒน์  อังอ ำนวยศิร ิ
นำงสำวชนิกำนต์   อุณหนันท ์

5  

 17 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์น้ ำฟ้ำ  เฟื่องบุญ  603180109-9 
603180112-0 
603180065-3 
603180124-3 
603180034-4 

นำงสำวจรัลพร  วัฒนวรรณ 
นำงสำวเฉลิมรัช  อภิรักษ์นุสทิธิ ์
นำยนพดล   ปัทมนรกิจ 
นำงสำวพทิยำรัตน์  จุลทกำล 
นำยศิวกร  เหล่ำไชย 

5 

 18 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรำวธุ  ศรีงำม  603180038-6 นำงสำวอัณณำ   โมฬ ี 1  
 19 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สชุีวำ  จนัทร์หนู  

 
 

  
 

603180041-7 
603180110-4 
603180057-2 
603180080-7 
603180083-1 
603180150-2 

นำงสำวนริศรำ  มีภู่ 
นำงสำวจิดำภำ   แสงสวำ่ง 
นำงสำวชนกชนม์  ชพีสุวรรณ 
นำยภูริพัฒน์   ศรีนิรัตน ์
นำงสำววฤณส์นภัสช์   เรียบร้อย 
นำงสำวปณิตำ   โชตพิงษ ์

6 
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ล ำดับที ่ ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล จ ำนวน

นักศึกษำ 
20 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวลักษณ์  ศรีสุภำ  603180042-5 นำยปิติภัทร  ดงขำว 1  
21  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนำคำร  นะศรี  593180040-8 

603180052-2 
593180104-8 
603180030-2 

นำยเพิ่ม   ชัยภูม ิ
นำงสำวเกตนส์ิรี   บุญประสิทธิ ์
นำงสำวชนิกำนต์  วรำสินธุ์ 
นำงสำวภัทรำวรรณ  ค ำภักดี 

4  

22  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรัญ  จันทรล์ุน  603180048-3 
603180088-1 

นำงสำวสุชัญญำ   รำศ ี
นำงสำวศศิประภำ    ตะวัน 

2  

23  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สชุำติ  วฒันชัย  603180108-1 
603180071-8 
603180098-8 
603180103-1 
603180139-0 

นำยขุนทัพ  ชุมกำแสง 
นำงสำวปรำญชลี   จนัทร์ทรง 
นำยธนธรรม   จินำกลู 
นำงสำวมิรันดำ   วสิุทธำงกูล 
นำงสำวณัฐธยำน์   พันธุ์มณ ี

5  

 24 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงเดือน แก่นค้ำงพลู  603180069-5 
603180079-2 
603180081-5 

นำงสำวปณิชำ  ปัถยวงศ์เดชำ 
นำยภัทรวชิญ์  เกียรติถนอมกุล 
นำงสำวรวิสรำ  จิตรจักร 

3 

 25 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คณิต  ชูคนัหอม  593180048-2 
603180127-7 

นำงสำวรัฐพร   สำวแก้ม 
นำยศักดิ์สิทธิ์  สิทธสิำตร ์

2  

 26 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรำ  เผือกเทศ  603180091-2 
603180100-7 

นำงสำวอัณณ์เนกษ์  สมศิริวัฒนำ 
นำยปกรณ์  กลิ่นก ำจร 

2  

27 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชนี  ศรีงำม 603180145-5 นำงสำวนลนิรัตน์  แสงจันทร ์ 1 
28 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยวฒัน์ จรัสแสง 603180149-7 

603180151-0 
นำงสำวบุญรักษำ  ขำนอยู ่
นำยปรเมศวร์  วัฒนำภิรมย์สกลุ 

2 

29  อำจำรย์ทรรศิดำ  พลอยงำม 603180072-6 
603180084-9 
603180029-7 
603180011-6 
603180055-6 

นำงสำวปริชมน   รัตตศิริ 
นำงสำววรัญญำ    อินทจักร์ 
นำงสำวไพพลอย   ศรีประยำ่ 
นำยธนินท์   สุดำศักดิ ์
นำยฉัตตริน  อำจหำญ 

5 

 30 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีรพล ทวนีนัท์ 593180149-6 นำยหทัยชนก  วิสัยจำร ี  1 
  รวม 83 คน 

 

 ทั้งนี้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
              สั่ง   ณ    วันที่  7  กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2566 
 
 

                                 (ศำสตรำจำรยบ์ัณฑิตย์    เต็งเจริญสกุล) 
                                คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร ์

 
 

  วิสัยทัศน์ : คณะสัตวแพทยศำสตร์ระดับเอเชีย  และศูนย์กลำงบรกิำรสุขภำพสัตวเ์พื่อสังคม 
 Vision : Asian Class of Veterinary School and Animal Health Service Center for Society 
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