
 
งานห้องปฏิบัตกิารและสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

       

กลุ่มวชิา                ช่ือห้องปฎบัิติการ   อาคาร ช้ัน นักวทิยาศาสตร์ผู้รับผดิชอบ เบอร์โทร 

        
 

    

อายุรศาสตร์สัตว์เลีย้ง 1.ห้องลา้ง ฆ่าเช้ืออุปกรณ์                                     VM 3416 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 4 นส.มนสันนัท ์บริสุทธ์ิเพช็ร, นส.ก่ิงกาญจน์ สาระชู 095-6626423,099-

1696244 

และปศุสัตว์ 2.ห้องปฏิบติัการเพาะเล้ียงเซลล ์ไวรัส  VM 3417 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 4 นส.มนสันนัท ์บริสุทธ์ิเพช็ร, นส.ก่ิงกาญจน์ สาระชู   

     อณูชีวโมเลกุล           

  3.ห้องปฏิบติัการทางสัตวน์ํ้ า สัตวแ์ปลก                     VM 3418 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 4 นส.มนสันนัท ์บริสุทธ์ิเพช็ร, นส.ก่ิงกาญจน์ สาระชู   

  4.ห้องปฏิบติัการทางสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง                          VM 3419 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 4 นส.มนสันนัท ์บริสุทธ์ิเพช็ร, นส.ก่ิงกาญจน์ สาระชู   

  5.ห้องเตรียมสารเคมี และอาหารเล้ียงเช้ือ                  VM 3420 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 4 นส.มนสันนัท ์บริสุทธ์ิเพช็ร, นส.ก่ิงกาญจน์ สาระชู   

พยาธิวิทยาและ

ชีววิทยา 

1.ห้องปฏิบติัการเช้ือรา  VM 3317 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา 081-7993713,088-

5623637 

  2.ห้องปฏิบติัการแบคทีเรียวทิยา  VM 3318 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา   

  3.ห้องลา้งอุปกรณ์ VM 3319 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา   

  4.ห้องเตรียมสารเคมี  VM 3320 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา   

  5.ห้องปฏิบติัการอิมมูโนวทิยา  VM3321 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา   

  6.ห้องปฏิบติัการไวรัสวิทยา VM 3322 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา   

  7.ห้องปฏิบติัการอณูวิทยา  VM 3323 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา   

  8.ห้องเรียนปฏิบติัการ  VM3324 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นายประพนัธ์ แก่นจาํปา   

          นางสุธิดา จนัทร์ลุน   

  9.ห้องเตรียมปฏิบติัการปรสิตวิทยา  VM 3325 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นางสุธิดา จนัทร์ลุน 081-7993713,081-

3804843 

  10.ห้องปฏิบติัการจุลพยาธิวทิยา  VM 3327 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 3 นายพิทยา ภาภิรมย,์ นางสุธิดา จนัทร์ลุน   

ศัลยศาสตร์ 1.ห้องปฎิบติัการศลัยศาสตร์                                   VM 3105 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 1 นางพิณซอ กรมรัตนาพร 087-2217227 

วิทยาการสืบพนัธ์ุ 1.เตรียมทางวทิยาการสืบพนัธุ์                                VM 3212 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 2 นายอดิศกัด์ิ สังขแ์กว้ 081-6620581 

  2.การผสมเทียม                                                  VM 3213 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 2 นายอดิศกัด์ิ สังขแ์กว้   

  3.สูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยา                                 VM 3214 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 2 นายอดิศกัด์ิ สังขแ์กว้   

  4.วทิยาการสืบพนัธุ์                                              VM 3215 พิเชษฐ ์เหลืองทองคาํ 2 นายอดิศกัด์ิ สังขแ์กว้   

สัตวแพทย์สาธารณสุข 1.ห้องปฎิบติัการสัตวแพทยส์าธารณสุข                     VM 1407 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 4 นายชยัพร สร้อยคาํ, นางปรียาภรณ์ สุระชน 098-

1069046,0846034363 

  2.ห้องปฎิบติัการสัตวแพทยส์าธารณสุข                     VM 1408 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 4 นายชยัพร สร้อยคาํ, นางปรียาภรณ์ สุระชน   

  3.ห้องลา้งอุปกรณ์และเตรียมปฎิบติัการ                     VM 1409 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 4 นายชยัพร สร้อยคาํ, นางปรียาภรณ์ สุระชน   



กายวิภาคศาสตร์ 1.ห้องปฎิบติัการมหกายวภิาคศาสตร์                         VM 1106 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 1 นางพรรณชมพ ูม่วงลาย, นายพุฒิพงษ ์พงษพ์นัธ์ 086-

8614511,0831441956 

  2.ห้องกลอ้งจุลทรรศน์                                           VM 1204 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 2 นางพรรณชมพ ูม่วงลาย, นายพุฒิพงษ ์พงษพ์นัธ์   

  3.ห้องปฎิบติัการมิญชวทิยา                                    VM 1306 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 3 นางพรรณชมพ ูม่วงลาย, นายพุฒิพงษ ์พงษพ์นัธ์   

สรีรวิทยา 1.ห้องปฎิบติัการสรีรวิทยา                                      VM 1308 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 3 นายพิทกัษพ์งษ ์มณีรัตนรุ่งโรจน์ 094-5945825 

เภสัชวทิยาและพษิวทิยา 1.ห้องปฎิบติัการเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย ์                VM 1210 เชิดชยั รัตนเศรษฐากุล 2 นางอรุณี ฤทธ์ิภานนัท ์   
       

หมายเหตุ       นายชัยพร สร้อยคาํ หัวหน้างานห้องปฏบิัตกิารฯ   นางสุธิดา จันทร์ลุน หัวหน้างานภารกจิด้านคลนิีค  นางพรรณชมพ ูม่วงลาย หัวหน้างานภารกจิด้านปรีคลนิีค 

                     นางปรียาภรณ์ สุระชน เลขางานหอ้งปฏิบติัการฯ 
    

โรงเรือนสัตว์ทดลอง     นายวษิณุ แสงสวา่ง 064-5509461  นายอรุณ จาํปาปุ้ง 087 - 4352968 
   

 


