
สถานท่ีติดตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล ท่ีอยู โทรศัพท/โทรสาร 

1. ศาสตราจารย ดร. จรัญ จันทลักขณา 

(นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ) 

เลขที่ 224/238 ถนนรามอินททรา ซอย 5 

กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท/โทรสาร 02-5213518 

โทรศัพทมือถือ 081-9216490 

E-mail: 

chantalakhana@gmail.com 

2. ศ.ดร. นายแพทยวีระศักด จงสูวิวัฒนวงค 

(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ) 

หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขที่ 15  

ถนนกาญจนวนิช ตําบลหอหงส  

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

เลขา : คุณนอง 

โทรศัพท            074-451165 

โทรสาร             074-429754 

โทรศัพทมือถือ  089-7350098 

E-mail : cvirasak@gmail.com 

3. ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย 

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดึกโดม ชั้น 

2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขที่ 2  

ถนนพระจันทร กรุงเทพมหานคร 10200 

เลขา : คุณหมวย 

โทรศัพท           074-451165 

โทรสาร            074-429754 

โทรศัพทมือถือ  081-5019999 

E-mail : l_somkit@yahoo.com 

4. นายบัญญัติ จันทนเสนะ  

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 

เลขที่ 8/1 ซอยทวีรัตนบํารุง  

หมูที่ 5 ตําบลหอหงส อาํเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท/โทรสาร 074-210454 

โทรศัพทมือถือ  081-9573131 

5. ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี  

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 

ที่ทํางาน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและการ

พิมพ มหาวิทยาลัยศิลปกร วังทาพระ เลขที่ 31 

ถนนหนาลานพระลาน พระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท         02-2210820 

โทรสาร          02-2258991 

  ที่บาน เลขที่52/37-4 ถนนกรุงเทพ -ปทุมธานี 

สายใน อาํเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท             02-2213841 

โทรศัพทมือถือ   081-8284418 

6. นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ  

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)  

รองเลขาธิการสํานกัคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส  

เขตปอมปราศรัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10110 

(เลขาคุณผกามาศ) 

โทรศัพท           02-2802744 

โทรสาร            02-2804094  

โทรศัพทมือถือ  081-9090514 

7. นายสวัสด์ิ กฤตรัชตนันต  

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 

ที่บาน เลขที่ 565/206 หมูบานสยามนครธาน ี

ถนนออมคาย หมู 5 ตําบลปากพูน อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทรสาร          081-788254 

E-mail : gsawat@hotmail.com 

  ที่ทํางาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

สํานักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศาลากลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเดิม)  

ถนนราชดําเนนิ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศัพท         075-310057 

โทรสาร          075-347811 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ศาสตราจารย ดร. สุรินทร เศรษฐมานิต เลขที่ 12/3 ซอยเกษมสันต 1 ปทุมวันเพสส

คอนโดมิเนียม ถนนพระราม 1 ปทุมธานี 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท            02-2151979 

โทรสาร             02-6123318 

โทรศัพทมือถือ   089-8860128 

E-mail : siri-on@loxinfo.co.th 

9. นายนนทพล นิ่มสมบุญ เลขที่ 27/22 ซอยประดิพันธ 10 (ประชานิมิต 1) 

แขวงสามเสนใน เขตญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท         081-8393268 

10. นายประสิทธิ ์ชูเมือง  ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

ถนนสุขยางค ตําบลสะเตง อาํเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา 95000 

โทรศัพท         087-0508282 

11. นายสานันท สุพรรณชนะบุรี เลขที่ 98 หมู 9 ตําบลบานนา  

อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 93000 

โทรศัพท         081-8979464 



สถานท่ีติดตอกรรมการภายในสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล ท่ีอยู โทรศัพท/โทรสาร 

1. รองศาสตราจารย ดร. วิชัย ชาํน ิ

(อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยทักษณิ  

เลขที่ 140 ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา 

สงขลา 90000 

โทรศัพทมือถือ 081-5427073 

E-mail :  wichai@tsu.ac.th 

2. นายกิตติเทพ ถาวรสุข 

(นายกสมาคมศิษยเกา) 

 

สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 

ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา สงขลา 

90000 

โทรศัพทมือถือ  081-9900339 

 

3. อาจารยพลัฎฐ ยิ้มประเสริฐ 

(ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน) 

สภาคณาจารยและพนกังาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เลขที่ 140 ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา 

สงขลา 90000 

โทรศัพทมือถือ  084-1893578 

E-mail : group_jjjj@yahoo.com 

4. ผูชวยศาสตรจารย ดร. สุรศักด์ิ คชภกัดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 222 หมู 2 ตําบลบานพราว 

อําเภอปาพะยอม จังวัดพัทลุง 93210 

โทรศัพทมือถือ  081-9573131 

E-mail : ksurasak@tsu.ac.th 

5. อาจารย ดร. นวิทย เอมเอก 

(ผูแทนคณาจารยประจํา) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ เลขที่ 140 ตําบล เขารูปชาง 

อําเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 

โทรศัพทมือถือ 081-5490515 

E-mail : nawit.a@tsu.ac.th 

  

6. นายบัณฑิต ทองสงฆ 

(ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยทกัษิณซ่ึง

ไมใชคณาจารยประจํา)  

สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ  
222 หมู 2 ตําบลบานพราว อาํเภอปาพะยอม จัง

วัดพัทลุง 93210 

โทรศัพทมือถือ  

E-mail :  bandit@tsu.ac.th   

7. ผูชวยศาสตราจาร ดร. วสันต กาญจน

มุกดา 

(รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และ

กิจการสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ เลขที่ 140 ตําบล เขารูปชาง 

อําเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 

โทรศัพทมือถือ 0819593363 

E-mail :  wasan@tsu.ac.th 

  

8. นางสาวจินตนา นาคจินดา 

หัวหนาฝายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

(ปฎิบัติหนาทีห่ัวหนาสํานกังานสภา

มหาวิทยาลัย) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เลขที่ 140 ตําบล เขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา 

สงขลา 90000 

โทรศัพทมือถือ    

E-mail : siri-on@loxinfo.co.th 

 


