หมายเลขโทรศัพทประสานงานการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
ศูนยประสานงาน โทร 02-942-8003 ตอ 3010 - 3015
ชื่อ-นามสกุล
1. ฝายเลขานุการ
ประธาน
ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ กีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม
(ผศ.ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล)
เลขานุการ
นายศักดิเดช อุบลสิงห
ผูชวยเลขานุการ นายเมธี มาลา
ผูชวยเลขานุการ นายภัคกฤษ สุจิตชวาลากุล
2. ฝายเทคนิคกีฬา
ประธาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(รศ.ดร.บรรจบ ภิรมยคํา)
เลขานุการ
ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม
ผูชวยเลขานุการ นางสาวผจงจิต มวงพารา
ผูชวยเลขานุการ นางสาวจุฑาทิพย ยอดดี
ผูชวยเลขานุการ นางจันทิมา จํานงคนารถ
ผูชวยเลขานุการ นางสาวเมธาพร ฮงกือ
3. ฝายสถานที่ ยานพาหนะ
ประธาน
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
(นายวิโรจน ทองสุพรรณ)
เลขานุการ
นายสุทธิชัย อินนุรักษ
ผูชวยเลขานุการ นางอัญชลี รมโพธิ์ทอง
4. ฝายสิทธิประโยชน
ประธาน
ผูชวยรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
วิทยาเขตกําแพงแสน
(ดร.อารม อันอาตมงาม)
เลขานุการ
นางอวสร ภิรมยาภรณ
ผูชวยเลขานุการ นางสาวนันทวัน ใจเย็น
ผูชวยเลขานุการ นางสาวศิระพร มีจํารัส
ผูชวยเลขานุการ นางสาววารีรัตน กันหา
ผูชวยเลขานุการ นางสาวอรอุมา สระหงษทอง
ผูชวยเลขานุการ นางสาวศิริราช สุขสวัสดิ์
5. ฝายจัดประชุมวิชาการ
ประธาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
(ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย)
เลขานุการ
อ.ดร.จตุพร วิชิตสระนอย
ผูชวยเลขานุการ นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์
ผูชวยเลขานุการ นางสาวเรวดี ภูอุดม
ผูชวยเลขานุการ นายทนงศักดิ์ จอยรอย
ผูชวยเลขานุการ นางสาวดลนภา การักษ
ผูชวยเลขานุการ นางสาวชนาภา อินจัน
ผูชวยเลขานุการ นางสาวพรทิพย สังขกลิ่นหอม

การติดตอประสานงาน
โทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ
FAX

E-mail

034-351407

081-4231970

034-351407

fedutsk@hotmail.com
fedutsk@ku.ac.th

034-355570
034-355570
034-355570
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034-355570
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034-355570

psdsau@ku.ac.th
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kpspks@ku.ac.th

034-351898

081-9442097

034-351403
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034-352748
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regjaj@ku.ac.th
kpshsh@ku.ac.th

034-351407
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081-0185995
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034-351407

089-9199136

034-351407
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034-351394
034-351394
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034-351394
034-351394

081-9811973
082-2998467
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086-8111819
089-2547093
081-0079515

034-351572
034-351572
034-351572
034-351572
034-351572
034-351572

kpsowp@ku.ac.th
kpsnwj@ku.ac.th
kpsspme@ku.ac.th
kpsvrk@ku.ac.th
kpsoms@ku.ac.th
kpssrr@ku.ac.th

034-355258

089-6115181

034-355258

fedurts@ku.ac.th

034-355258
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034-355258
034-355258
034-355258

087-0595940
091-0094991
089-9822686
081-8805421
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fssjpw@ku.ac.th
nokwan_19e@hotmail.com
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034-355258 chanapa_injun@hotmail.com
034-355258
psthip@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
6. ฝายพิธีเปด-ปดและพิธีการ
ประธาน
ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ
วิทยาเขตกําแพงแสน
(ดร.อนามัย ดําเนตร)
เลขานุการ
นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
ผูชวยเลขานุการ นางพรรวินท จันทรคลองใหม
7. ฝายประชาสัมพันธ
ประธาน
ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ วิทยาเขตกําแพงแสน
(ดร.อนามัย ดําเนตร)
เลขานุการ
นายพงศพันธ เหลืองวิไล
ผูชวยเลขานุการ นางสาวศันสนีย ทรัพยฤทธา
8. ฝายที่พักนักกีฬาและเจาหนาที่
ประธาน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
(นายเพิ่ม สุรักษา)
เลขานุการ
นางวรรณีย เล็กมณี
ผูชวยเลขานุการ นายณรงคชัย มีสงา
ผูชวยเลขานุการ นายอรัญ เภาดวง
ผูชวยเลขานุการ นางสาวณิติการ อินทรศิริ
9. ฝายกิจกรรมและนันทนาการ
ประธาน
คณบดีคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร
(ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข)
เลขานุการ
นายชูโชค ชูเจริญ
10. ฝายอาสาสมัคร
ประธาน
ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ กีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม
(ผศ.ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล)
เลขานุการ
นายพีรภัทร ตามประดิษฐ
ผูชวยเลขานุการ นายสมพร สุวรรณนอง
ผูชวยเลขานุการ นายธนกฤต มากงลาด
11. ฝายตรวจสารตองหาม
ประธาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
(นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน)
เลขานุการ

นายสมบัติ ชูเถื่อน

ผูชวยเลขานุการ นางสาวอาภรณ ชืน่ ประไพ
12. ฝายสวัสดิการและงานเลี้ยง
ประธาน
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
(นายวิโรจน ทองสุพรรณ)
เลขานุการ
นางพรรวินท จันทรคลองใหม
ผูชวยเลขานุการ นางสาวอโรชา ทองลาว

การติดตอประสานงาน
โทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ
FAX

E-mail

034-351407

084-4735722

034-351407

faasamd@ku.ac.th

034-281094-6
034-281094-6

086-0876611
081-7365106

034-281096
034-281097

kpsskt@ku.ac.th
psdpop@ku.ac.th

034-351407

084-4735722

034-351407

faasamd@ku.ac.th

034-351540
034-351540

081-995-6331
090-9898619

034-351540
034-351540
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034-281657

081-9952463

034-355169
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034-281882
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034-281882

089-9677849
081-9443542
085-1809298
083-8984586

034-281065
034-281065
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kpsarun@ku.ac.th
kps@ku.ac.th

034-281105-6

081-9435636

034-351402

faaschs@ku.ac.th

035-521260

085-9327216

035-521260

kpsccc@ku.ac.th

034-351407

081-4231970
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fedutsk@hotmail.com
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034-281062-4

086-6204620

0-3435-1882
0-3435-1882

081-8566539
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034-213279-80
092-2715586
ตอ 222
034-213279-80
ตอ 222
034-351611 084-7261988
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3
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0-3428-1065 pd_peerapat@hotmail.com
0-3428-1065
0-3428-1065

034-251550

kpsspsw@ku.ac.th
kpstkm@ku.ac.th
-

-

-

034-281065

kpstps@ku.ac.th

034-351407

081-9413310

034-351407

psdvit@ku.ac.th

034-281094-6
034-281094-6

081-7365106
081-9817029

034-281097
034-281097

psdpop@ku.ac.th
kpsarc@ku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
13. ฝายการเงินและบัญชี
ประธาน
ผูชวยรองอธิการบดีฝายบริหาร
และประกันคุณภาพ
(อ.เบญญา กสานติกุล)
เลขานุการ
นางอรวีย แซโงว
ผูชวยเลขานุการ นางสาวจรรยา ธนชวกรณ
ผูชวยเลขานุการ นางสาวพัชรี ธนพิทักษ
14. ฝายแพทยและพยาบาล
ประธาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
(พล.อ.ต.ศุภโชค จิตรวาณิช)
เลขานุการ
รองหัวหนากองตรวจโรคผูปวยนอก
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
ผูชวยเลขานุการ นางสาวพิมผกา ไชยยาเลิศ
15. ฝายรายงานและประมวลผล
ประธาน
รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ)
เลขานุการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ผูชวยเลขานุการ นายพรชัย ยอดเศรณี
ผูชวยเลขานุการ นายคันธชล บุญเอี่ยม
16. ฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย
ประธาน
รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
(พ.ต.อ.อนุภาพ ศรีนวล)
เลขานุการ
สารวัตรฝายอํานวยการสถานีตาํ รวจกําแพงแสน
(พ.ต.ท.ชาญศักดิ์ ฟกเหลือง)
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การติดตอประสานงาน
โทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ
FAX

E-mail

034-351407

089-6109911

034-351407

fengbyk@ku.ac.th

034-351082
034-351082
034-351082

091-8191507
084-3217706
084-6682665

034-351082
034-351082
034-351082

kpssrw@ku.ac.th
kpsjyt@ku.ac.th
kpspcr@ku.ac.th

-

-

-

-

034-281065

kpsppk@ku.ac.th

034-996445-51
ตอ 3-8512
034-996445-51
ตอ 3-8512
034-351611 086-3779327
-

081-9393223

-

Surasak.s@ku.ac.th

02-5620951-6
02-5620951-6

081-8894942
086-8834388
-

-

pw@ku.ac.th
cpcpcy@ku.ac.th
-

034-253612

081-8116887

-

-

034-253612

-

-

-
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ฝายเลขานุการ

