
ล ำดบัที่ ชือ่ ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์-ภำยใน e-Mail
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต  กองกิจการนสิิต 08-1842-0500 2545 Boonma@buu.ac.th
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนชิวัฒนานวุัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต  กองกิจการนสิิต 08-1865-0669 2546 chaiyode@buu.ac.th
3 นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร ผู้อ านวยการกองกิจการนสิิต  กองกิจการนสิิต 08-1842-0501 2539 pinyo@buu.ac.th
4 นางปรัชรัศม์ มาศจรัสพัฒน์ หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กองกิจการนสิิต 0-3810-2530 2530 pratcharat@buu.ac.th
5 นางสุชาดา อาศัยสุข หัวหนา้กลุ่มงานบริการนสิิต  กองกิจการนสิิต 0-3810-2531 2531 suchadan@buu.ac.th
6 นายธนเดช วัฒนไชย หัวหนา้กลุ่มงานกิจกรรมนสิิตและพัฒนานสิิต  กองกิจการนสิิต 0-3810-2534 2534 tanadej@buu.ac.th
7 นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์ หัวหนา้กลุ่มงานแนะแนวและวินยันสิิต  กองกิจการนสิิต 0-3810-2535 2535 gomin@buu.ac.th
8 อาจารย์ ดร.วิโรจน ์ อรุณนพรัตน์ หัวหนา้ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 08-1575-4592  - Wirote@buu.ac.th
9 นายกฤษณะ อิ่มสวาสด์ิ กรรมการและเลขานกุารฝ่ายกิจการนสิิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 08-6838-6355 2328 ต่อ 107 kril.sana91@hotmail.com
10 อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค รองคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล  จนัทบุรี 08-1641-8444  - maliwan@buu.ac.th
11 อาจารย์ ดร.สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและกิจการพิเศษคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สระแก้ว 08-4614-2673 4052 Sirichet@buu.ac.th
12 อาจารย์ชานน  ชลวัฒนะ รองคณบดีคณะการจดัการและการท่องเที่ยว 08-9831-1952 2398 ต่อ 111 chanon_mtbuu@hotmail.com
13 นายประจกัษ์ จติเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 08-5414-1667 2044 ต่อ 28 prajaks@buu.ac.th
14 อาจารย์วัชรพงษ์  แจง้ประจกัษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและวิเทศสัมพันธ์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08-1945-0245 2315 Watchachang@gmail.com
15 อาจารย์ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08-1312-3796  - b.bunchoo@yahoo.com
16 ผศ.แพทย์หญงิลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตคณะแพทยศาสตร์ 08-1000-4845 3189 ต่อ 2911 luksanaporn@buu.ac.th
17 อาจารย์ ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ 08-1683-6901 2369 ต่อ 106 Olarn1977@gmail.com
18 อาจารย์ ดร.นติยา  ไชยเนตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ 08-5950-7316 3014, 3157 nittaya@buu.ac.th
19 อาจารย์พิจติรา  ปฏิพัตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 08-9096-3432 2740 mampichira@gmail.com
20 อาจารย์สามารถ  ปล่ังประมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตวิทยาลัยนานาชาติ 08-1634-6261 2656 birdds@yahoo.com
21 อาจารย์ตระกูลวงศ์  ฦาชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ๐๘-๖๙๗๐-๐๖๒๗ ๒๘๔๔ trakulwongl@gmail.com
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฬุห์ ศรีบริรักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  08-6139-8887 3315 wiroon@eng.buu.ac.th
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตคณะศึกษาศาสตร์ 08-9938-5050 2015 sadayu5050@hotmail.com
24 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  ชมแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนสิิตคณะอัญมณี จนัทบุรี 08-1343-0757 3513 natthaphole@gmail.com
25 อาจารย์ภัทราพร ทองนิม่ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  จนัทบุรี 09-1231-6752  - Pattharaporn@buu.ac.th
26 อาจารย์ ดร.จกัรพันธ์  นานว่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  สระแก้ว 08-1436-6423  - Jakkaphu@buu.ac.th
27 อาจารย์นภิาพรรณ  อนนัต์พลศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจสิติกส์ 08-9833-1354 3104  -
28 อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต วิจยัและชุมชนสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 08-1581-1538  - anusornt@buu.ac.th
29 อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 08-1882-5128 2630 ploychanok@buu.ac.th
30 อาจารย์ ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตคณะสหเวชศาสตร์ 08-2460-1392 2163 mam.030@hotmail.com
31 อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล  สิงห์นอ้ย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 08-5435-5534 2060 chatkamon@gmail.com
32 อาจารย์จกัรี  กิจประเสริฐ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานสิิตและวิชาชีพคณะดนตรีและการแสดง 08-9889-9112 2566 chakree666@hotmail.com
33 อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี รองประธานโครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 08-1862-0910 2991 ต่อ 159 Sermsit@buu.ac.th

สรุปข้อมูลเพ่ือกำรตดิตอ่สือ่สำรงำนดำ้นกิจกำรนิสติ  "ผู้บริหำรงำนดำ้นกิจกำรนิสติ"  ป ี๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระท่ี ๑.๒ 



ล ำดบัที่ ชือ่ ต ำแหน่ง สังกัด ชือ่เล่น หมำยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์-ภำยใน e-Mail
1 นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ นกัวิชาการศึกษา กองกิจการนสิิต ยู 08-1640-0079 2543 gittinat@hotmail.com
2 นายแมน แสงอุทัย นกัวิชาการศึกษา กองกิจการนสิิต แมน 08-6416-6616 2543 manbuuso59@gmail.com
3 นายมานพ น้ าทรัพย์ นกัวิชาการศึกษา กองกิจการนสิิต โต๋ 08-6143-7961 2544 VRHighway_5979@hotmail.com
4 นายนาวิน ชนะสงคราม นกัวิชาการศึกษา กองกิจการนสิิต ไก่ 08-1578-7202 1530  -
5 นางวธัญญา ลุนชัยภา นกัวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก๋ 08-1436-5244 3315 watanya@eng.buu.ac.th
6 นายกรสหนนัท์ ต่อพงษ์พันธุ์ นกัวิชาการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ เก่ง 08-6307-6867 3096 kornsahanan@buu.ac.th
7 ว่าที่ร้อยตรีจริเมธ  จลุวิเชียร นกัวิชาการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ก๊อป 08-9095-0626 2328 ต่อ 107 Jiramate.c@gmail.com
8 นายอัฐพร  โสวัตร์ นกัวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  เจมส์ 08-7617-7936 2060 a_sowat@hotmail.com
9 นายอัครานนท์ จติดี นกัวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นนท์ 08-6869-3634 2746 aj.buu@hotmail.co.th
10 นางจฬุาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี นกัวิชาการศึกษา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  เชง 08-3615-6518 2624 Chulalak@buu.ac.th
11 นายกชกร ผดุงรัชดากิจ นกัวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ อรรถ 08-5283-8830  - kotchakorn@buu.ac.th
12 นายกิจจา ลายระยะพงษ์ นกัวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ไอซ์ 09-0394-3219 2571 ต่อ 109 izenkoto@live.com
13 นายกรัณฑวัชร์ ถาไชย เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ แจค็ 08-4350-2547  - Jack_danicl1974@hotmail.com
14 นางจรีะพร พรหมโลก นกัวิชาการศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ๋อย 09-0156-1977 2386 jeerap-p@hotmail.com
15 นางสาวมนนัยา ฤทธิ์คง นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะโลจสิติกส์ ปอย 08-4124-1966 3108  -
16 นายจรีศักด์ิ รัตนวงษ์ อาจารย์ โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ โจ 09-4956-6647 2991 ต่อ 159 Jeerasakbuu@gmail.com
17 นายรัฐกาล จนัทรศร นกัวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ นทั 08-8847-9858 3157 rattakarn@buu.ac.th
18 นางสาวจดิาภา สุทธิพงษ์ นกัวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จลู 08-1637-3818 2613 jidapha7@gmail.com
19 นางพรทิพย์ มั่งค่ัง นกัวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จอย 08-17588800 2011 barbie_joyy@hotmail.com
20 นางสาวนงนชุ  สลับศรี นกัวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นชุ 08-6505-3026 3189 ต่อ 2508 mamhe_nuch@hotmail.com
21 นายสราวุฒิ  พลธรรม นกัวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ บอล 08-7784-3334 3189 ต่อ 2507 sarawutp@buu.ac.th
22 นายสุทิน ไชยฤกษ์ นกัวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โอ๊ต 08-7134-6998  - Sutin-c@buu.ac.th
23 นางสาวสรารัตน ์นชุจ ารัส นกัวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พลอย ๐๘-๙๖๐๘-๘๖๔๓ ๒๘๒๒ Ploycupid@gmail.com
24 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา นกัวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ ต้น 09-2381-4848 2369 ต่อ 106 somthawin_ton@hotmail.com
25 นางสาวกานดา ไชยนสิงค์ นกัวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปุ๊ก 08-8220-9228 4053 Kanda@buu.ac.th
26 นางกีรติกร พุฒิวิญญู นกัวิชาการศึกษา คณะการจดัการและการท่องเที่ยว กร 08-1436-6938 2398 ต่อ 204 keeratikorn@hotmail.com
27 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ัม 08-0995-7244  -
28 นายกฤษณะ สโสร เจา้หนา้ที่วิจยั คณะดนตรีและการแสดง แป๊ะ 08-8628-7206 2566 kritmupa@gmail.com

สรุปข้อมูลเพ่ือกำรตดิตอ่สือ่สำรงำนดำ้นกิจกำรนิสติ  "บุคลำกรทีร่ับผิดชอบงำนดำ้นกิจกำรนิสติ"  ปี ๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที่ ช่ือ ต ำแหน่ง สงักัด ช่ือเลน่ หมำยเลขโทรศัพทม์ือถือ
1 อยู่ในระหวา่งการแต่งต้ัง นายกองค์การนิสิต ส่วนกลาง
2 อยู่ในระหวา่งการแต่งต้ัง ประธานสภานิสิต ส่วนกลาง
3 นายยอด ปอง สโมสรนสิิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ยอด 08-4450-7447
4 อยู่ในระหวา่งการเลือกต้ัง สโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

5 นายวรวทิย์ โพธิ์สุภาพ สโมสรนสิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  - 08-5826-1324
6 นางสาวเจนจิรา เจนสาริกจิ สโมสรนสิิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมย์ 08-0204-4464
7 นายพทุธนิันท์ ผลแกว้ สโมสรนสิิตคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปอร์ 08-0012-3343
8 อยู่ในระหวา่งการเลือกต้ัง สโมสรนสิิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

9 นางสาววนัทนีย์ สาสนศิริ สโมสรนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ น า้ ๐๘-๖๖๓๓-๙๕๔๒
10 อยู่ในระหวา่งการเลือกต้ัง สโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  

11 อยู่ในระหวา่งการเลือกต้ัง สโมสรนสิิตคณะโลจสิติกส์ คณะโลจสิติกส์

12 อยู่ในระหวา่งการเลือกต้ัง สโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

13 นายพรีพฒัน์ ออ่นศรีทอง สโมสรนสิิตวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ โด้ 08-0380-0140
14 นางสาวพชิญา นาไชย สโมสรนสิิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มีน 08-6369-7481
15 นายพงศ์บัณพจน์ ศิริสิทธิ์สวสัดี สโมสรนสิิตคณะการจดัการและการท่องเที่ยว คณะการจดัการและการท่องเที่ยว นาย 08-5346-7993
16 อยู่ในระหวา่งการเลือกต้ัง สโมสรนสิิตคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์

17 นายจิรวฒัน์ เพง็จุ้ย สโมสรนสิิตคณะสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ กัส 08-7536-0106
18 อยู่ในระหวา่งการเลือกต้ัง สโมสรนสิิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

19 นายศรัญญู จันทร์หา สโมสรนสิิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ  - 09-4332-2285
20 นางสาววาสินี ศรีวฒันะตระกลู สโมสรนสิิตคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วา 08-7610-5933
21 นางสาวรมติา กจิทวโียธนิ สโมสรนสิิตคณะอัญมณี คณะอัญมณี แก้ว 09-0574-0845
22 นายอธคิม ไมม้งคล สโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ท๊อป 08-3693-9045
23 นายธรีพงษ ์พว่งแพ สโมสรนสิิตเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล โม 08-2201-8512
24 นายอดิเทพ จูเจริญ สโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบงค์ 08-8849-0568
25 สโมสรนสิิตเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26 ไมม่ตี าแหน่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สโมสรนสิิตคณะดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง  -  -

สรุปข้อมูลเพ่ือกำรติดต่อสือ่สำรงำนด้ำนกิจกำรนิสติ  "ผู้น ำนิสติ"  ปี ๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


