
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (Update 22 ต.ค. 2562) 
หน่วยงาน บุคคล หมายเลข  หน่วยงาน บุคคล หมายเลข  หน่วยงาน บุคคล หมายเลข 

กองบริหารงาน (Operator) 42899 

อาจารย์สังกัด
ส่วนกลาง 

ผศ.เจตตน์ภิศ 42893 

สาขาวิชา
วิทยาการ
ระบาด 

 และชีวสถิติ 
 

Tel. 
043-347637 
043-347372 

Fax. 
043-362075 

ผศ.เนาวรัตน์ 42872 

Tel. 

043-424820 
Fax. 

043-424821 

คณบด ี 42804 อ.ดร.นงลกัษณ์ 44587 รศ.ดร.พงษเ์ดช 42875 
รองฯ บริหารฯ 42828 อ.ดร.กวนิทร์ 44577 ผศ.นิคม 42876 
- 42829 - 42891 รศ.ดร.พอใจ 42877 
รองฯ วชิาการฯ 42830 

สาขาวิชา    
การบริหาร
สาธารณสุข 
การส่งเสริม

สุขภาพ 
โภชนาการ 

 
Tel. 

043-424820 
Fax. 

043-424821 

รศ.ดร.ชนะพล 42840 -  42879 
รองฯ วจิยัฯ 42831 รศ.เบญจา 42866 ผศ.ดร.เชษฐา 42878 
ผูช่้วยคณบดีฯ 42832 ผศ.ดร.ภทัระ 42863 อ.ศิวานนท ์ 42881 

เลขาผู้บริหารฯ น.ส.ขวญัหทยั 42833 รศ.พิษณุ 42861 - 42882 

ผอ.กองบริหารฯ นางจิดาภา 42805 ผศ.ดร.ณิตชาธร 42865 ผศ.ดร.สุพจน์  42884 

งานบริหารทั่วไป 
(หน่วยจัดการ

ทรัพยากร) 

น.ส.ธนพนิท์ 42817 ผศ.ดร.สุวลี 42864 - 44588 

นางณิชาภา 42824 อ.ดร.รัฐพล 42867 นางรัดดา 42873 
นายสมจิตร 42809 อ.ดร.พรพิมล  42862 - 42895 
นางประธูป 42808 นางศุภานนั 42860 รศ.ดร.เลิศชยั 42870 
น.ส.ปราณี 42806 รศ.ดร.ประจกัร 42839 ผศ.ดร.พรนภา 42871 

น.ส.ชญัญา 44592 - 42836 รศ.ดร.ศิริพร 42880 

นายศรศกัด์ิ 42823 รศ.ดร.วงศา 42837 ผศ.ดร.ชนญัญา 42869 
นายปิยะ 

42807 
อ.สุรชยั 42834 อ.ดร.ประภสัรา 42874 

นายเมธี นายสิริภพ 42842 น.ส.อรุณรัตน ์ 42868 
นายเสวยีน 

44584 

- 42838 

สาขาวิชา
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม    
อาชีวอนามัย

และความ
ปลอดภัย  

 
Tel. 

043-424820 
Fax. 

043-424821 

รศ.ดร.อุไรวรรณ 42845 
นายวรีภทัร รศ.ดร.พรรณี 42887 รศ.กาญจนา 42843 
นายวรุตม ์ รศ.ปาริชา 42888 รศ.ดร.วรางคณา 42846 

 
งานบริหารทั่วไป

(หน่วยคลงั 
และพสัดุ) 

น.ส.จิราพร 42819 ผศ.ดร.รุจิรา 42889 ผศ.ชชัวาล 42844 
น.ส.วริีนทณ์ 42820 - 42890 รศ.วภิารัตน์ - 

นางเพลนิจิต 44583 ผศ.ดร.เกศินี 44586 รศ.ดร.พรพรรณ 42848 
น.ส.สุจิตรา 42821 อ.ดร.นาฏนภา 44590 อ.ดร.ยพุรัตน์ 42849 
- 42818 นายก าไร 42886 รศ.ดร.สุนิสา 42850 

งานยุทธศาสตร์
(หน่วยบริการ

วิชาการและวิจัย) 

นางกรุณา 44589 ศูนย์  
ACEP 

รศ.ดร.พงษ์เดช 42895 อ.นฐัชานนท ์ 42851 

นางอรวรรณ 42825 น.ส.บวรภคั 42895 อ.ดร.พฤกษ ์ 42852 
น.ส.ขนิษฐกุล 

42826 
ศูนย์ 

DAMASAC 
รศ.ดร.บัณฑิต 44576 ผศ.พจน์ 42853 

นางนุชจรี หอ้งส านกังาน 44577 ผศ.ดร.อนุชนรา 42854 
นางยวุดี 

42827 
ศูนย์ 

EARTH 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ 44581 ผศ.ดร.กาญนิถา 42855 

นางสุดาวดี อ.ดร.ฤทธิรงค์ 44581 รศ.ดร.ดาริวรรณ 42856 

(หน่วยวิเทศ
สัมพนัธ์) 

น.ส.ผุสด ี 44582 ศูนย์ฯ แพทย์
แผนไทย 

นางมธุวดี 44591 อ.วรวรรณ 42857 
- 44581   อ.กชกร 42847 

งานวิชาการ 
(หน่วยทะเบียน

และบัณฑิตศึกษา) 

นางกุศล 42811 

(หน่วย
ส่งเสริมพฒันา

วิชาการและ
กายภาพ) 

นายเทพมร 42898 นายไพทูลย ์
42858 

นายเกยีรติศักดิ์ 44580 นายกฤษกร 44579 น.ส.โสภิตา 
น.ส.ธิรดา 42814 นายเอกฤทธ์ิ 42823 แจ้งเหตุด่วน 24 ช่ัวโมง 

ศูนย์ปฎบิัติการพเิศษ มข. โทร. 42100 
มือถือ  081-471-4443 
            081-471-1119 

- - นายนิยม 

44579 (หน่วยพฒันา
นักศึกษา 

และศิษย์เก่า) 

นางพรพมิล 42812 นายประมาณ 
- 42815 นายอรุณ 
- 42813   

                     หมายเหตุ  โทรติดต่อหมายเลขภายนอกมหาวทิยาลยั กรุณากด 9 และแจง้หมายเลขต่อ ผา่น Operator มหาวทิยาลยั 


