คําสั่งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ที่ ๑๔/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ ๑๐ - ๒๕๕๔
______________________________________________________________

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
จึงแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการอบรมการออกข้อสอบที่จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ จํานวน ๗๗ คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑

นายสัตวแพทย์ ชูชัย อังศุธรรังสี

๒

รศ.ดร.อรสิริ ชืน่ ทรวง

๓

รศ.สัตวแพทย์หญิง วิมล โพธิวงศ์

๔

รศ.ดร.วีระพงศ์ โกยกุล

๕

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒชิ ัย กลมเกลียว

๖

ผศ.นายสัตวแพทย์ กมล สกุลวิระ

๗

อ.นายสัตวแพทย์ ดร.ดําริ ดาราวิโรจน์

๘

อ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

๙

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ไพศาล เทียนไทย

๑๐ ผศ.นายสัตวแพทย์ ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล
๑๑ ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ศยามณ ศรีสุวฒ
ั นาสกุล
๑๒ อ.นายสัตวแพทย์ ปุณณรัตน์ วิบูลย์จนั ทร์
๑๓ ผศ.สัตวแพทย์หญิง ภาวนา เชื้อศิริ
๑๔ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.มีนา สาริกะภูติ
๑๕ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุทธาสินี ปุญญโชติ
๑๖ ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์
๑๗ ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สฤณี กลันทกานนท์

๒
๑๘ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทนง อัศวกาญจน์
๑๙ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.กรรณาภรณ์ สุริยผล
๒๐ อ.นายสัตวแพทย์ ดร.กิตติพงษ์ ทาจําปา
๒๑ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จุฑามาส เบ็ญจนิรตั น์
๒๒ อ.นายสัตวแพทย์ ดร.อนุศกั ดิ์ กิจถาวรวรรัตน์
๒๓ อ.สัตวแพทย์หญิง ศริยา อัศวกาญจน์
๒๔ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สัมพันธ์ ธรรมเจริญ
๒๕ รศ.ดร.ดวงสมร สุวฑ
ั ฒน
๒๖ ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อุตรา จามีกร
๒๗ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อนงค์นาฎ อัศวชีพ
๒๘ ผศ.นายสัตวแพทย์ ชาตรี คติวรเวช
๒๙ อ.ดร.นลินี อิ่มบุญตา
๓๐ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อนงค์ บิณฑวิหค
๓๑ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรินทร หยิบโชคอนันต์
๓๒ ผศ.ดร.ร.ท.หญิง สัตวแพทย์หญิง เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์
๓๓ ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
๓๔ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
๓๕ ผศ.สัตวแพทย์หญิง สมลักษณ์ พวงชมภู
๓๖ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์
๓๗ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.คมกฤช เทียนคํา
๓๘ อ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์
๓๙ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล
๔๐ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ
๔๑ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสี
๔๒ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ
๔๓ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ไพวิภา กมลรัตน์
๔๔ รศ.สัตวแพทย์หญิง ทัศริน ศิวเวชช
๔๕ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร

๓
๔๖ อ.นายสัตวแพทย์ สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ
๔๗ รศ.นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
๔๘ ผศ.นายสัตวแพทย์ ภาสกร พฤกษะวัน
๔๙ อ.สัตวแพทย์หญิง นถพัฒน์ บุนนาค
๕๐ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา
๕๑ รศ.ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย
๕๒ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล
๕๓ ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์
๕๔ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อรัญญา พลพรพิสิฐ
๕๕ รศ.ดร.กิตติศกั ดิ์ อัจฉริยะขจร
๕๖ รศ.อัจฉรา ธวัชสิน
๕๗ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม
๕๘ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สมศักดิ์ ภัคภิญโญ
๕๙ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อธิภู นันทประเสริฐ
๖๐ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิวตั ร จันทร์ศิริพรชัย
๖๑ ผศ.นายสัตวแพทย์ พินิจ ภู่สุนทรธรรม
๖๒ ผศ.นายสัตวแพทย์ ธวัช เล็กดํารงศักดิ์
๖๓ ผศ.ธนศักดิ์ บุญเสริม
๖๔ อ.นายสัตวแพทย์ ดร.พรชลิต อัศวชีพ
๖๕ อ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
๖๖ อ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยยศ ธารรัตนะ
๖๗ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สิริลกั ษณ์ ดิษเสถียร
๖๘ อ.นายสัตวแพทย์ ศิราม สุวรรณวิภัช
๖๙ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
๗๐ อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
๗๑ ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกําพุ
๗๒ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร อมรศิลป์
๗๓ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชืน่

๔
๗๔ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
๗๕ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
๗๖ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สันนิภา
๗๗ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชาญณรงค์

สุรทัตต์
รอดคํา

ให้มีอํานาจหน้าทีใ่ นการออกข้อสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และรวบรวมนําส่งให้คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ
ดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ต้งั แต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
(ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต)
ผู้อํานวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

