
        รายชื่อประธานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” 

รหัส
กีฬา 

ชนิดกีฬา ตำแหน่ง รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

01 กรีฑา 
ประธานการจัดการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวัฒน์ไชย วรบวร 081-7614491 
รองประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์ฤนาท ศรีไตรรัตน์ 086-5165787 

02 กอล์ฟ 
ประธานการจัดการแข่งขัน นายวิมุต ิ ทองเนียม 081-6391679 
ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นายวิชิต  บัณฑุวงศ ์  
เลขานุการ ดร.สิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา 088-1414265 

03 ซอฟท์บอล 
ประธานการจัดการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก สูตรมงคล 081-7438379 
เลขานุการ ดร.ประวีณ สุทธิสง่า 090-7742787,098-2861185 

04 เซปักตะกร้อ 
ประธานการจัดการแข่งขัน ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง 083-5694694 
เลขานุการ อาจารย์เสกสัน จันทร์สม 085-0858545 

05 เทนนิส 
ประธานการจัดการแข่งขัน นายรงคภูมิ ปุรณะวิทย์ 091-8954614 
เลขานุการ อาจารย์ศศิประภา ทองเงิน 089-9597425 

06 เทเบิลเทนนิส 
ประธานการจัดการแข่งขัน ว่าที่ ร้อยตรี วิชัย หิรัญกนกโชติ 081-4268136 
เลขานุการ อาจารย์โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์ 089-4057275 

07 
บาสเกตบอล 

ประธานการจัดการแข่งขัน ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ 081-7622393 
เลขานุการ อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 089-9366264 

08 แบดมินตัน 
ประธานการจัดการแข่งขัน รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  
เลขานุการ อาจารย์กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 089-6855551 

09 เปตอง 
ประธานการจัดการแข่งขัน พลเรือโท ธนู อยู่สุขี  051-1245249,089-9281654 
เลขานุการ อาจารย์ศุภชัย สมนวล 089-7545287 
ผู้ช่วยเลขานุการ อาจารย์ธราพงษ์ การกระโทก 082-3953662 

10 ฟุตซอล 
ประธานการจัดการแข่งขัน อาจารย์มนัสวี จ่าแก้ว 085-6294978 
รองประธานจัดการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก 081-3512943 

11 
ฟุตบอล 

ประธานการจัดการแข่งขัน นายครรชิต ดอกไม้คลี่ 081-6834173 
เลขานุการ อาจารย์เอกยศ มานะสม 062-9194154 

12 ลีลาศ ประธานการจัดการแข่งขัน นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท 081-9968884 



รหัส
กีฬา 

ชนิดกีฬา ตำแหน่ง รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

13 วอลเลย์บอล 
ประธานการจัดการแข่งขัน ดร.ปัญญา อินทเจริญ 089-9394448 
เลขานุการ อาจารย์สุกาญดา คงสมรส 095-1155649 

14 ว่ายน้ำ 
ประธานการจัดการแข่งขัน ดร.ไพโรจน์  สว่างไพร 080-3544195 
เลขานุการ อาจารย์สุวิชญา  ทองทรัพย์ 062-9149952 

15 หมากกระดาน 
ประธานการจัดการแข่งขัน นายจิตตบุณ มูลอ้อม 095-9934959 
เลขานุการ อาจารย์พัสกร แนวปราณีต 087-5811966 

16 ฮอกก้ี 
ประธานการจัดการแข่งขัน นายวรพันธ์ เค้าเหลือง 086-8992679 
เลขานุการ อาจารย์มงคล พลเยี่ยม 065-6091792 

17 แฮนด์บอล 
ประธานการจัดการแข่งขัน ดร.สมพร ส่งตระกูล 084-4165941 
รองประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์วชิราภรณ์ ราชบุรี 086-8340185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายชื่อผู้ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ  

ลำดับ ชื่อฝ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 ดำเนินงาน นายอัครวัฒน์ อาชีวะ ประธานกรรมการ 081 983 8318 
2 พิธีการ นายอัครวัฒน์ อาชีวะ ประธานกรรมการ 081 983 8318 
3 เลขานุการการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ผศ.คงศักดิ ์วัฒนะโชติ ประธานกรรมการ 061 149 5154 
4 การแสดง นายศศิวงศ ์พูลพิพัฒน์ ประธานกรรมการ 081 789 9549 
5 จัดเลี้ยง นางสาวอธิพร มากพูน ประธานกรรมการ 089 095 4762 
6 ปฏิคม นางทิพยาภา มานะสม ประธานกรรมการ 082 2614556 
7 ทัศนศึกษา นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ ประธานกรรมการ 086 837 2448 
8 บันทึกภาพ และการถ่ายทอดสด ผศ.นคร ละลอกน้ำ ประธานกรรมการ 090 554 2915 
9 ศิลป์ นายมนัส จอมปรุ ประธานกรรมการ 062 916 5897 
10 แสง เสียง นายอรรถพร ประสิทธินาวา ประธานกรรมการ 092 852 7470 
11 สถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย นายฉลอง แสนโคก ประธานกรรมการ 062 367 5500 
12 ที่พัก นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร ประธานกรรมการ 095 540 0157 
13 ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน นางสาวสญามณ รูปต่ำ ประธานกรรมการ 061 695 1953 
14 สิทธิประโยชน์ นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย ประธานกรรมการ 062 269 9249 
15 งบประมาณ การเงินและพัสดุ นางกันต์ดา ประสพผล ประธานกรรมการ 081 865 3941 
16 แพทย์และพยาบาล ร้อยเอกหญิงนาตยา แสงใส ประธานกรรมการ 081 435 6728 
17 สวัสดิการ นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย ประธานกรรมการ 090 979 2861 
18 มอบเหรียญรางวัล นางมันทนา เมฆิยานนท์ ประธานกรรมการ 089 600 7966 
19 จัดทำเหรยีญรางวัล โล่ เกียรติบัตร ของที่ระลึก และจำหน่ายของทีร่ะลึก นางสาวพัชรา มานะศิลป์ ประธานกรรมการ 095 806 5795 
20 สารณียกร นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 081 983 9285 



 

รายชื่อผู้ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ (ต่อ) 

 
ลำดับ ชื่อฝ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

20 สารณียกร นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 081 983 9285 
21 ประเมินผลการจัดการแข่งขัน นายปริวัตน์ ปุระวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ 081 297 5579 
22 ประชาสัมพันธ์ นายรัฐพล กัลพล ประธานกรรมการ 095 525 9159 
23 เทคนิคกีฬา ผศ.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ประธานกรรมการ 081 807 0839 
24 จัดการแข่งขันกรีฑา ผศ.วิวัฒน์ไชย วรบวร ประธานกรรมการ 081 761 4491 

 


