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ตําแหน่ง/ฝ่ายกีฬา
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กอล์ฟ

ครอสเวิร์ด

ตะกร้อ
(เซปักฯ / ลอดห่วง)
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เทนนิส

เทเบิลเทนนิส

บาสเก็ตบอล

แบดมินตัน

โบว์ลิ่ง

กรรมการฝ่าย/สังกัด
อาจารย์ชลชัย อานามนารถ (Chonlachai Arnamnart)

มือถือ 081-612-7733

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

E-mail : chonlachai.ara@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล (Bunyarit Panyapinyopol)

มือถือ 089-128-2290

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

E-mail : bunyarit.pan@mahidol.ac.th

นางสาวกรกฎ เมืองไทย (Korakod Muangthai)

มือถือ 086-526-0959

สํานักงานอธิการบดี กองวิเทศสัมพันธ์

E-mail : korakod.mua@mahidol.ac.th

นายอณิทัศ ระวังชนม์ (Anitus Ravungchon)

มือถือ 089-7844521 โทรศัพท์ 02-4415090 ต่อ 1117

วิทยาลัยนานาชาติ

E-mail : anitus.rav@mahidol.ac.th

นางสาวอําภา สุจิณโณ (Ampha Sujinno)

มือถือ 081-840-9132

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

E-mail : ampha.suj@mahidol.ac.th

นายปิยชน โพธารมย์ (Piyachon Photharom)

มือถือ 089-660-2331 โทรศัพท์ 0-2849-6390

สํานักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล

E-mail : piyachon.pho@mahidol.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ ใจซื่อ (Narongsak Jaisue)

มือถือ 089-827-1376

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ

E-mail : sisportsmed@hotmail.com

นายวินัย เสาองค์ (Winai Sao-ong)

มือถือ 081-611-7272

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

E-mail : winai.sao@mahidol.ac.th

นายมานะ ประทีปพรศักดิ์ (Mana Prateeppornsak)

มือถือ 086-998-0044

วิทยาลัยราชสุดา

E-mail : mana.pra@mahidol.ac.th

10 ประกวดขบวนพาเหรด นายวรพล สมานันตกุล (Worapon Samanuntakul)
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เปตอง

ฟุตซอล

ฟุตบอล

ลีลาศ

โทรศัพท์ติดต่อสะดวก / E-mail address

มือถือ 081-443-1353, 092-519-5624

กองบริหารการศึกษา

E-mail : worapon.sam@mahidol.ac.th / pyyn@hotmail.com

นายสมชาย วิริภิรมย์กูล (Somchai Viripiromgool)

มือถือ 081-420-4126

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

E-mail : somchai.vir@mahidol.ac.th

นายกมลพันธ์ ธนสารประเสริฐ (Kamolpan Tanasarnprasert)

มือถือ 081-909-5520 (kamol_008@hotmail.com)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

E-mail : kamolpan.taa@mahidol.ac.th

นายไพรัตน์ แดงเอม (Pairat Dang-em)

มือถือ 081-446-1479 โทรศัพท์ 0-2849-6040

สํานักงานอธิการบดี กองบริหารงานทั่วไป

E-mail : pairat.dan@mahidol.ac.th

นางอ้อยทิพย์ กัมพลพันธ์ (Aoytip Kumpolpunth)

มือถือ 089-146-7472,02-4414748,02-4199533

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

E-mail : aoytip.khu@mahidol.ac.th

ลําดับ

ตําแหน่ง/ฝ่ายกีฬา
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วอลเลย์บอล/

กรรมการฝ่าย/สังกัด
ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร (Yuthana Udomporn)

วอลเลย์บอลชายหาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.วิสัญญีวิทยา
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ว่ายน้ํา

แอโรบิก

มือถือ 081-837-1054
E-mail : yuthana.udo@mahidol.ac.th

นายปิยะพงษ์ ทองเอก (Piyapong thong-aek)

มือถือ 081-9211993

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

E-mail : oc_thong_aek@hotmail.com

สนุกเกอร์และบิลเลียด นายปิยะ โพธิ์สิทธิ์ (Piya Posit)

หมากกระดาน

โทรศัพท์ติดต่อสะดวก / E-mail address

มือถือ 086-889-4232

คณะวิทยาศาสตร์ (สํานักงานศาลายา)

E-mail : piya.pos@mahidol.ac.th

นายเนาวรัตน์ แววสีงาม (Naowarut Waeoseengam)

มือถือ 089-223-1633

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด

E-mail : naowarut.wae@mahidol.ac.th

นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ (Thanyaluck Puttisiriroj)

มือถือ 080-993-4789

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

E-mail : chichiwa_pe@hotmail.com

ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล (Apipoo Sittipoommongkol)

โทรศัพท์ 02800-2680-9 ต่อ 4250

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : apipoo.sit@mahidol.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ บํารุงสุข (Chutatip Bumrungsuk)

โทรศัพท์ 0-2849-6391

ฝ่ายพิธีเปิดและปิดการ สํานักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล
แข่งขัน
นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์ (Teerat Kookanthammathat)

E-mail : chutatip.bum@mahidol.ac.th
มือถือ 083-522-4955 โทรศัพท์ 0-2849-6275

กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี

E-mail : teerat.koo@mahidol.ac.th

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ (Petchrada Thitiyaporn)

มือถือ 081-838-8005

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : petchrada.thi@mahidol.ac.th

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล (Tewon Kongpipatkul)

มือถือ 089-184-9745 โทรศัพท์ 0-2849-6280

สํานักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล

E-mail : tewon.kon@mahidol.ac.th

นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ (Fontip Potivirattananon)

มือถือ 089-115-0456 โทรศัพท์ 0-2849-6391

สํานักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล

E-mail : fontip.pot@mahidol.ac.th

ฝ่ายประสานงานกลาง

