
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Update 4 เม.ย. 2565) 

หน่วยงาน บุคคล หมายเลข  หน่วยงาน บุคคล หมายเลข  หน่วยงาน บุคคล หมายเลข 

กองบริหารงาน (Operator) 42899 

อาจารย์สังกัด

ส่วนกลาง 

กอง

บริหารงาน

คณะ 

ผศ.ดร.สมศกัด์ิ 44581 

สาขาวชิา

วทิยาการ

ระบาด 

 และชีวสถติิ 

 

Tel. 

043-347637 

043-347372 

Fax. 

043-362075 

รศ.ดร.พงษ์เดช 42875 

Tel. 

043-424820 

Fax. 

043-424821 

คณบดี 42804 ผศ.เจตตน์ภิศ 42893 รศ.ดร.เลิศชยั 42870 

รองฯ บริหารฯ 42828 ผศ.ดร.นงลกัษณ ์ 44587 ผศ.ดร.สุพจน ์ 42884 

- 42829 ผศ.ดร.กวินทร์ 42894 ผศ.ดร.ชนญัญา 42869 

รองฯ การศึกษาฯ 42830 อ.ดร.กิตติพงษ ์ 42896 ผศ.เนาวรัตน์ 42872 

รองฯ วิจยัฯ 42831 อ.ดร.ชุติกาญจน ์  - ธุรการ 42897 

ผูช่้วยคณบดีฯ 42832 อ.ดร.ปกกมล 42864 รศ.ดร.บณัฑิต 44576 

เลขาผู้บริหารฯ น.ส.ขวญัหทยั 42833 - - ผศ.นิคม 42876 

ผอ.กองบริหารฯ น.ส.จิดาภา 42805 

สาขาวชิาการ

บริหาร

สาธารณสุข 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

โภชนาการ 

 

Tel. 

043-424820 

Fax. 

043-424821 

ผศ.ดร.รัฐพล 42867 รศ.ดร.พอใจ 42877 

งานบริหารท่ัวไป 

น.ส.จิราพร 42819 รศ.พิษณุ 42861 รศ.ดร.เชษฐา 42878 

นางประธูป 42808 ผศ.ดร.ณิตชาธร 42865 รศ.ดร.ศิริพร 42880 

น.ส.ปราณี 42806 อ.ดร.พรพิมล  42862 อ.ดร.ประภสัรา 42874 

นายนิธิ 42824 ธุรการ 42860 อ.ศิวานนท ์ 42881 

นายเมธี 42809 - - ธุรการ 42873 

นายปิยะ 42807 ศ.ดร.วงศา 42837 - - 

น.ส.วีรินทณ์ 42820 รศ.ดร.ประจกัร 42839 

สาขาวชิา

อนามัย

ส่ิงแวดล้อม    

อาชีวอนามัย

และความ

ปลอดภัย  

 

Tel. 

043-424820 

Fax. 

043-424821 

รศ.ดร.พรพรรณ 42848 

นางเพลินจิต 44583 ผศ.ดร.สุรชยั 42834 รศ.กาญจนา 42843 

น.ส.สุจิตรา 42821 อ.ดร.นครินทร์ 42838 ผศ.ชชัวาล 42844 

- - อ.ดร.นพรัตน์ 42836 รศ.ดร.อุไรวรรณ 42845 

นายเทพภมร 44584 - - รศ.ดร.วรางคณา 42846 

นายนิยม 

44579 

รศ.ดร.เกศินี 44586 รศ.วิภารัตน์ 42847 

นายประมาณ ผศ.ดร.รุจิรา 42889 ผศ.ดร.ยพุรัตน์ 42849 

นายอรุณ รศ.ดร.ปาริชา 42888 รศ.ดร.สุนิสา 42850 

นายวีรภทัร 
44584 

ผศ.ดร.นาฏนภา 42890 อ.นฐัชานนท์ 42851 

นายวรุตม ์ นายสิริภพ 42842 ผศ.ดร.พฤกษ ์ 42852 

งานยุทธศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นางกรุณา 44589 นายกาํไร 42886 ผศ.ดร.ฤทธิรงค ์ 44581 

น.ส.ชญัญา 44592 นางณิชาภา 42886 ผศ.พจน์ 42853 

น.ส.ผสุดี 44582 - - ผศ.ดร.อนุชนรา 42854 

นายพรศกัด์ิ 42898 ศูนย์  

ACEP 

รศ.ดร.พงษ์เดช 42895 ผศ.ดร.กาญนิถา 42855 

นายกฤษกร 44579 น.ส.บวรภคั 42868 รศ.ดร.ดาริวรรณ 42856 

นายศรศกัด์ิ 
42823 

ศูนย์ 

DAMASAC 

รศ.ดร.บัณฑิต 44576 รศ.วิชยั - 

นายเอกฤทธ์ิ สนง. 44577 อ.วรวรรณ 42857 

น.ส.ขนิษฐกลุ 
42826 

ศูนย์ 

EARTH 

ผศ.ดร.สมศักด์ิ 
44581 

อ.กชกร 42847 

นางนุชจรี  ผศ.ดร.ฤทธิรงค ์ นายไพทูลย ์
42858 

นางยวุดี (หอ้งสมุด) 42827 ศูนย์ฯ แพทย์

แผนไทย 

น.ส.นริศรา 
44591 

น.ส.โสภิตา 

งานวชิาการ 

นางอรวรรณ 42825 สนง. - 42891 

นางพรพิมล 42812 

ผู้ปฏิบัติงาน

ธุรการ 

สาขาวชิา 

นายไพทูลย ์
42858 แจ้งเหตุด่วน 24 ชม. 

ศูนย์ปฏิบัตกิารพเิศษ มข. โทร. 42100 

มือถือ  081-471-4443 

และ  081-471-1119 

นายเกียรติศกัด์ิ 44580 น.ส.โสภิตา 

นางศุภานนั 42813 นายสิริภพ 42842 

น.ส.ธิรดา 42814 นายกาํไร 42886 

น.ส.อรุณรัตน์ 44593 นางณิชาภา 42886 

หมายเหตุ  โทรติดตอ่หมายเลขภายนอกมหาวิทยาลยั กด 9 และแจง้หมายเลข 9 หลกัผา่น Operator มหาวิทยาลยั 


