รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2547 – 2549
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย)
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14
15
16
17
18
19
20
21

ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาขาราชการ
กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร

22
23
24
25
26
27
28

กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา

ชื่อ – สกุล
นายอําพล เสนาณรงค
นายแกวขวัญ วัชโรทัย
นายกําพล อดุลวิทย
นายชวน หลีกภัย
นายชูชาติ ตันอังสนากุล
นายบรรพต หงษทอง
นายปราโมทย ไมกลัด
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี
นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
นายเอ็นนู ซือ่ สุวรรณ
รองศาสตราจารยวิโรจ อิ่มพิทักษ
(หมดวาระอธิการบดี 7 มิ.ย. 2549)
รองศาสตราจารยวัฒนา สวรรยาธิปติ
(รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต 8 มิ.ย. 2549)
นายรัตน พานิชพันธ
ผูชวยศาสตราจารยวิบูลย ชลานันต
ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
อาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ
รองศาสตราจารยสิรี ชัยเสรี
อาจารยจีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร
รองศาสตราจารยวินัย อาจคงหาญ
(ลาออกวันที่ 21 มี.ค. 2549)
รองศาสตราจารยพวงเพชร สุรัตนกวีกุล
(แทนตั้งแตวันที่ 9 พ.ค. 2549)
ศาสตราจารยรังสิต สุวรรณเขตนิคม
รองศาสตราจารยวัฒนา สวรรยาธิปติ
ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ สิริวิทยาปกรณ
รองศาสตราจารยวราวุธ วุฒิวณิชย
รองศาสตราจารยจวงจันทร ดวงพัตรา
รองศาสตราจารยสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
รองศาสตราจารยมนตรี ค้ําชู

ลําดับที่
29
30
31
32
33

ตําแหนง
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

ชื่อ - สกุล
รองศาสตราจารยสมพร อิศวิลานนท
รองศาสตราจารยมนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ
รองศาสตราจารยอภินันท สุประเสริฐ
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน
ผูชวยศาสตราจารยมยุรี เทศผล
รวบรวมโดย : งานการประชุม กองกลาง

นายอําพล เสนาณรงค
นายกสภามหาวิทยาลัย
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด

30 ตุลาคม พ.ศ. 2474

อายุ

72 ป 8 เดือน

2. สถานที่ติดตอ
502/1 ถนนประชาราษฎร 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2543

ปริญญาตรีทางกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโททางเกษตรสาขาพืชกรรม มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป
(Mississippi State University) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางวิทยาศาสตร สาขาปรับปรุงพันธุพืชและพันธุศาสตร
มหาวิทยาลัยเนบราสกา (University of Nebraska) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 28
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารพัฒนาการเกษตร รุนที่ 1
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- องคมนตรี
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2511 – 2520
พ.ศ. 2520 – 2523
พ.ศ. 2523 – 2524
พ.ศ. 2534 – 2535
พ.ศ. 2535

นักกสิกรรมตรี
กรมกสิกรรม
หัวหนาสถานี สาขาขาวโพดขาวฟาง กรมวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการกองพืชไร
กรมวิชาการเกษตร
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน

องคมนตรี
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. ประสบการณทํางาน
- กรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานดานแหลงพันธุกรรมทางพืช
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- ที่ปรึกษา (พิเศษ) ดานนโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร
- ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพันธุพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
- ประธานคณะทํางาน คณะทํางานพันธุกรรม ของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
- กรรมการบริหาร มูลนิธิ “อานันทมหิดล”
- รองประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ประธานอนุกรรมการวิชาการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาขาว สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- กรรมการ มูลนิธิชยั พัฒนา
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ
- ประธานกรรมการบริหารศูนยพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
- ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายแกวขวัญ วัชโรทัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด

3 กันยายน พ.ศ. 2471

อายุ

75 ป

2. สถานที่ติดตอ
สํานักพระราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท. 0-2224-3311 โทรสาร. 0-2225-8787
3. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
Diplome de fin d’etude
Theorique et pratiques,
Architect Paysagiste
Advanced Management
Programme (A.M.P 64)

ป พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษา

2492

Institut Agricole de fribourg

2493
2515

Atelier Ecole de Lausanne
Harvard University

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
เลขาธิการพระราชวัง
5. ประสบการณทํางาน
พ.ศ.

สถานที่ทํางาน

ตําแหนง

1 เมษายน 2493

สํานักพระราชวัง

พนักงานตรี

1 เมษายน 2519

สํานักพระราชวัง

ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายบริหารการเงิน

27 พฤศจิกายน 2521

สํานักพระราชวัง

รองเลขาธิการพระราชวัง

28 กรกฎาคม 2530 – ปจจุบัน

สํานักพระราชวัง

เลขาธิการพระราชวัง

ศาสตราจารยกําพล อดุลวิทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด 26 ธันวาคม พ.ศ. 2478
อายุ 69 ป
2. สถานที่ติดตอ
16/147 ซอยเกษตร 2 แจงวัฒนะ 14 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2533

กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโท M.S. Oregon State University, U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D. Purdue University, U.S.A.
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายการตลาด มูลนิธโิ ครงการหลวง
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
พ.ศ. 2535 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2541

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

6. ประสบการณทํางาน
- อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- รองอธิการบดีฝายวิจัยและวางแผนพัฒนา
- รองอธิการบดีฝายบริหาร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายชวน หลีกภัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481

อายุ

66 ป

2. สถานที่ติดตอ
พรรคประชาธิปตย
67 ถนนเศรษฐศิริ สานเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2270-0036 โทรสาร 0-2279-6086
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2505

เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษาทางกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สมัย 17
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปต ย
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปต ย
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อาจารยพิเศษแผนกนิติเวช คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
พ.ศ. 2534 – 2546
พ.ศ. 2544 – 2546
พ.ศ. 2540 – 2544
พ.ศ. 2540 – 2544
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2533

หัวหนาพรรคประชาธิปตย
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
นายกรัฐมนตรี
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พ.ศ. 2533 – 26 ส.ค. 2533
พ.ศ. 2531 – 2532
พ.ศ. 2529 – 2531
พ.ศ. 2526 – 2529
พ.ศ. 2525 – 2526
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2518

รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานสภาผูแทนราษฎร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิ รรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิ รรม
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุตธิ รรม

6. ประสบการณทํางาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สิบสองสมัย

นายชูชาติ ตันอังสนากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2494
อายุ

53 ป

2. สถานที่ติดตอ
2.1 สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-2419
2.2 บริษัท ยูนิซีดส จํากัด 1/87-88 ซอยพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-9971-2, 0-2579-1929 โทรสาร. 0-2561-1667
3. ประวัติการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- B.Sc. (กีฏวิทยาและสถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- M.Sc. (กีฏวิทยาและสถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- MIM, Marketing Management (Master’s in Marketing), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
- กรรมการมูลนิธิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประธานบริษัท สยามฟรุตแอนดเฮิรบ จํากัด
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิซีดส จํากัด
- กรรมการผูจัดการ บริษัท โซลเพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการบริษัท เจวีเด็ค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
- กรรมการบริษัท เมียนมา ยูนิซีดส เทรดดิ้ง จํากัด
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
- นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
- กรรมการสมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

6. ประสบการณทํางาน
1983 – 1985
1980 – 1983
1979 – 1980
1977 – 1979
1974 – 1977

ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท คารกลิ เมล็ดพันธุ จํากัด
ผูบริหารฝายการตลาด บริษัท มอนซานโต ไทยแลนด จํากัด
ผูจัดการฝายสงเสริม บริษทั เอฟ เอ็ม ซี (ไทยแลนด) จํากัด
นักวิชาการ บริษัท ที เจ ซี (เคมิคอล) จํากัด
นักวิชาการ บริษัท เอฟ อี ซิลลิก (กรุงเทพฯ) จํากัด

นายบรรพต หงษทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด

19 มีนาคม พ.ศ. 2490

อายุ

57 ป

2. สถานที่ติดตอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เลขที่ 3 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
3. ประวัติการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

- B.A. (ECONOMICS.)
จาก NORTHEASTERN UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
- M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT)
จาก NORTHEASTERN UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546

เศรษฐกรโท กองนโยบายการคาและการตลาด
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
เศรษฐกร 4 กองวิจัยสินคาและการตลาด
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
เศรษฐกร 6 กองวิจัยสินคาและการตลาด
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
ที่ปรึกษาการพาณิชยประจําสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปกกิ่ง
ผูอํานวยการกองควบคุมสินคา
กรมการคาภายใน
รองอธิบดี
กรมพาณิชยสัมพันธ
รองอธิบดี (ฝายการพัฒนาการสงออก)
กรมสงเสริมการสงออก
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูต รวจราชการ 10)
สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย
อธิบดี
กรมทรัพยสนิ ทางปญญา
อธิบดี
กรมการประกันภัย
อธิบดี
กรมสงเสริมการสงออก
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

6. ประสบการณทํางาน
ป พ.ศ.

ตําแหนง

ธันวาคม 2540 – พฤศจิกายน 2542

กรรมการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย

มิถุนายน 2540 – กรกฎาคม 2543

กรรมการบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

สิงหาคม 2541 – พฤศจิกายน 2544

ที่ปรึกษาบริษทั ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด

เมษายน 2541 – พฤษภาคม 2545

ประธานกรรมการบริษทั ไทยลูบเบลนดิ้ง จํากัด

มีนาคม 2543 – พฤษภาคม 2545

กรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

มีนาคม 2543 – มิถุนายน 2545

กรรมการอิสระธนาคารสแตนดารดชารเตอรนครธน

กุมภาพันธ 2543 – กันยายน 2545

กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

มิถุนายน 2544 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษาสภาผูสงสินคาทางเรือ

ตุลาคม 2545 – มกราคม 2546

กรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม

ตุลาคม 2545 – พฤศจิกายน 2546

กรรมการธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

มกราคม 2546 – ตุลาคม 2546

กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย

กุมภาพันธ 2546 – มิถุนายน 2546

ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลเรื่องการเรียกรอง
คาเสียหายที่เกิดกับภาคเอกชนไทย

พฤษภาคม 2546 – ปจจุบัน

กรรมการในสํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา

มิถุนายน 2546 – ปจจุบัน

ประธานองคการตลาดเพื่อเกษตรกร

กันยายน 2546 – ปจจุบัน

ประธานองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

ตุลาคม 2546 – ปจจุบัน

รองประธานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

นายปราโมทย ไมกลัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด
อายุ

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
64 ป

2. สถานที่ติดตอ
220 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
3. ประวัติการศึกษา
- ชางชลประทานบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Master of Engineering (Irrigation Engineering) University of California
4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- สมาชิกวุฒิสภา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
- อธิบดีกรมชลประทาน
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
6. ประสบการณทํางาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
- โครงการพัฒนาแหลงน้ําประเภทตาง ๆ
- โครงการแกไขปญหาอุทกภัย

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด
อายุ

3 มีนาคม พ.ศ. 2488
59 ป

2. สถานที่ติดตอ
33/3 หมู 4 ซอยวัดไทรมาเหนือ ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2533

ปริญญาตรีทางการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโทดานสาขาการบริหารการประมง ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอกสาขานิเวศวิทยา ทางดานสิ่งแวดลอม ประเทศแคนาดา
ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ผูอาํ นวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
- อธิบดีกรมประมง
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- เลขาธิการ ส.ป.ก.
- อธิบดีกรมปาไม
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝา ยขาราชการประจํา (นักบริหาร 11)
6. ประสบการณทํางาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแมโจ
- ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
- ประธานกรรมการเพื่อศึกษาวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสวนสัตวกลางคืน
จังหวัดเชียงใหม และกิจกรรมที่เกี่ยวเนือ่ งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (สสค.)

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด
อายุ

22 มกราคม พ.ศ. 2490
57 ป

2. สถานที่ติดตอ
สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน)
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2629-9222 ตอ 301 - 302
3. ประวัติการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

- BA (Econ.) North East Missouri State University
- นบ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- MPA. California State University (Hayward)
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 33

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน
(24 เมษายน 2546 – ปจจุบัน)
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝา ยขาราชการประจําดานเศรษฐกิจ (สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
- เลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ. 2530 – 2533)
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2533 – 2535)
- เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (พ.ศ. 2535 – 2539)
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2540 – 2541)
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 24 เมษายน พ.ศ. 2546)
6. ประสบการณทํางาน
- วิทยากร กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(พ.ศ. 2514 – 2516)
- หัวหนาศูนยวางแผนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (พ.ศ. 2516 – 2519)

- ผูอํานวยการกองจัดการปฏิรูปที่ดิน สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ. 2520 – 2526)
- รองเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ. 2526 – 2530)
- เลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ. 2530 – 2533)
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2533 – 2535)
- เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (พ.ศ. 2535 – 2539)
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2540 – 2541)
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 24 เมษายน พ.ศ. 2546)
- ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (24 เมษายน พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน)
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝา ยขาราชการประจําดานเศรษฐกิจ (สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
(พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน)

นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491

อายุ

56 ป

2. สถานที่ติดตอ
สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. ประวัติการศึกษา
- M.A., (ECONOMICS.) UNIVERSITY OF ARKANSAS, U.S.A.
- B.A., (ECONOMICS.) STEPHEN F.AUSTIN STATE UNIVERSITY U.S.A.
4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
- เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ดร.สุธี สิงหเสนห)
- เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547
6. ประสบการณทํางาน
ป พ.ศ.
2534

ตําแหนง
- เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ดร.สุธี สิงหเสนห)
- ที่ปรึกษาคณะผูแทนไทย ในการประชุมสภาผูวาการธนาคารโลก และกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ประจําป 2534 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่
15-17 ตุลาคม 2534

2536

- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 18 ที่ประเทศไทย
เปนเจาภาพ

ป พ.ศ.

ตําแหนง

2537- ปจจุบัน

- ที่ปรึกษาและกรรมการโครงการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงฯ

2538

- ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผูแทนราษฎร
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- กรรมการองคการสวนสัตว
- กรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย

2539

- กรรมการการประปานครหลวง

2540

- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง

2541

- กรรมการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

2542

- กรรมการบริษทั ปตท. สํารวจ และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

2544 - 2547

- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2544 – 2547

2547

- กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
- กรรมการบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 (กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร

7. ประสบการณทํางาน
กรรมการในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ รวมทั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒสิ ภาวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด

9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2498

อายุ

49 ป

2. สถานที่ติดตอ
333 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2206-6000, 0-1827-6543, 0-9776-4674
โทรสาร. 0-2206-6004
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2521

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมขนสง PURDUE UNIVERSITY, U.S.A.

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองนายกรัฐมนตรี
- หัวหนาพรรคชาติพัฒนา
- นายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24 ป พ.ศ. 2550
(ค.ศ.2007)
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
ป พ.ศ.

ตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 5 สมัย
พ.ศ. 2531, 2535/1, 2535/2, 2537 และ 2539
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 1 สมัย พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2533

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (1)

พ.ศ. 2534

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (2)

ป พ.ศ.

ตําแหนง

พ.ศ. 2535

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกสุจินดา คราประยูร

พ.ศ. 2537 – 2538

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
รัฐบาล ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย

พ.ศ. 2539 – 2540

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

พ.ศ. 2541 – 2544

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาล ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย

พ.ศ. 2545

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
รัฐบาล ฯพณฯ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

พ.ศ. 2545 – 2546

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐบาล ฯพณฯ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด
อายุ

29 มีนาคม พ.ศ. 2493
54 ป 3 เดือน 20 วัน

2. สถานที่ติดตอ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
469 ถนนนครสวรรค แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-2802816
มือถือ : 01-8381574
3. ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาโท MASTER OF MANAGEMENT สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
รองผูจัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
5. ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต
- ผูจัดการสาขาเลย, กาญจนบุรี และ มหาสารคาม
- ผูอํานวยการฝายการพนักงาน
- ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผน
6. ประสบการณทํางาน
- กรรมการในคณะทํางานแผนแมบทการเงินการคลังเพื่อสังคม
- คณะทํางานรางแผนพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5, 7 และ 8
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สภาผูแทนราษฎร
- กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
- อนุกรรมการเทคโนโลยีชวี ภาพดานการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง ในคณะกรรมการ
เทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ
- กรรมการมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
- กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย
- ที่ปรึกษาการเกษตร (คลังสมอง) ในสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

1. ตําแหนง

นายวิโรจ อิ่มพิทักษ
Dr. Viroch Impithuksa

บริหาร : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท 0-2942-8180
หมายเลขโทรสาร 0-2942-8185
E-mail
president@ku.ac.th

3. ที่อยู

454 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
-

นายรัตน พานิชพันธ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด
อายุ

26 กุมภาพันธ 2490
57 ป

2. สถานที่ติดตอ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 66 อาคาร คิวเฮาส อโศก ชั้น 21
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2664 3399 โทรสาร 0 2664 3397
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2514
ปริญญาโท M.S. in Business AD.,
พ.ศ. 2512

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

4. ประวัติการทํางานหรือการบริหาร
ปจจุบัน
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)

2542-2544
2541-2542
2533-2541
2516-2533

Fort Hays Kansas State College,
Hays, Kansas, USA.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตําแหนง ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจัดการ
ตําแหนง ที่ปรึกษา
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด แอดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด
ตําแหนง ประธานกรรมการ
บริษัท โฮมโปร จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง กรรมการบริหาร
บริษัท จี.เอส. พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จํากัด ตําแหนง กรรมการบริหาร
บริษัท บานปู พาวเวอร จํากัด
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ
บริษัท บานปู พาวเวอร จํากัด
ตําแหนง ที่ปรึกษา
บริษัท เงินทุนหลักทรัพยธนสยาม จํากัด (มหาชน) ตําแหนง กรรมการผูจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง ผูจัดการฝายพาณิชยกรรม

5. ประวัติการทํางานหรือการบริหารงานในปจจุบัน
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด แอดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด
บริษัท โฮมโปร จํากัด (มหาชน)
บริษทั จี.เอส.พร็อพเพอรตี้ แมนเนจเมนท จํากัด

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจ ัดการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

6. ผลงาน หรือรางวัล หรือเกียรติคุณ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพ
2537-2539 กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย
2537-2541 นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2538-2539 วปรอ. 388
2539-2541 รองประธานสมาคมบริษัทเงินทุน
2539-2543 กรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย
2542-2543 ที่ปรึกษากรรมาธิการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
7. อื่น ๆ
2538

นิสิตเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายวิบูลย ชลานันต
Dr. Vibool Jalanant

1. ตําแหนง

บริหาร : ประธานสภาขาราชการ
วิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2942-8671-2
0-2942-871
feduvbj@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

145 หมู 4 ต. พยุหะ อ. พยุหะคีรี
นครสวรรค
056-341099
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
Dr. Supamard Panichsakpatana

1. ตําแหนง

บริหาร : รองอธิการบดีฝายวิชาการ
วิชาการ : ศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2942-8190
0-2942-8127 กด 0
agrsmp@ku.ac.th , vpaca@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

13/122 แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
0-2573-9129
0-2573-9129
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
Dr. Sronprach Thanisawanyangkura

1. ตําแหนง

บริหาร : รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
วิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2942-8192
0-2942-8127 กด 0
plan-inter@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

49/89 ถนนเชียงราย-เถิง ตําบลทาสาย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
มือถือ 0-9925-5378, 0-1874-1270
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายนนทวัฒน จันทรเจริญ
Mr. Nontawat Junjareon

1. ตําแหนง

บริหาร : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

2. สถานที่ทํางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-2111, 0-1826-4165
0-2579-2775
njr@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

9/72 ซอยอยูเย็นเปนสุข พหลโยธิน 44
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2561-4393
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสิรี ชัยเสรี
Dr. Siree Chaiseri

1. ตําแหนง

บริหาร : คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2562-5000, 0-2579-0911
0-2562-5001, 0-2942-8439
siree.c@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

55 ซ.เสนานิคม 1 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายจีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร
Dr. Jeerasak Pongpisanupichit

1. ตําแหนง

บริหาร : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

2. สถานที่ทํางาน

คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2562-0220, 0-2579-9579
0-2579-9579
fecojep@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

99/286 ม.พฤษชาติ ซอย 21 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
0-2729-4168
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายวินยั อาจคงหาญ
Mr. Vinai Artkhongharn

1. ตําแหนง

บริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ
ชั้น 3 สํานักงานคณบดี
0-2579-3346, 0-2942-8445-49 # 301,
ภายใน : 1287 # 301
0-2579-3346
fecovna@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

155 ซอยมงคลนิเวศน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
01-8132279
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม
Dr. Rungsit Suwanketnikom

1. ตําแหนง

บริหาร : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาการ : ศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2579-4956
0-2579-4956
rdirss@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

101/70 ซ.สหกรณการบินไทย หมูบานพงษเพชร ถ.แจงวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2574-0722
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายวัฒนา สวรรยาธิปติ
Mr. Wattana Swanyatiputi

1. ตําแหนง

บริหาร : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

สํานักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2579-2299
0-2579-8830, 0-2942-8458 # 111
eatwas@nontri.ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

49/62 ซ.ทานผูหญิงพหล ถ.งามวงศวาน
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2561-2898
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ
Mr. Suthep Sirivitayaphakorn

1. ตําแหนง

วิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2942-8555 ตอ 1003 , 01-4941566
0-2579-0730
fengsts@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

72/1 หมู 14 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
0-2510-3871
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายวราวุธ วุฒิวณิชย
Dr. Varawoot Vudhivanich

1. ตําแหนง

วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
0-3435-1897
0-3435-1404
fengvwv@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

1/1147 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73410
0-3435-1008, 01-9040840
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นางจวงจันทร ดวงพัตรา
Dr. Juangjun Duangpatra

1. ตําแหนง

วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2579-3130, 0-2579-4371 ตอ 132
มือถือ: 0-1822-3099
0-2579-8580
agrjua@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

77/6 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจระเขบวั
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ
0-2907-1696, 0-2578-1619
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
Dr. Somsak Apisitwanich

1. ตําแหนง

บริหาร : หัวหนาภาควิชาพันธุศาสตร
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2579-0113 ตอ 1424, 1499
0-2579-5528
fscissa@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

812/11 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2245-6486
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายมนตรี ค้ําชู
Mr. Montri Khamchoo

1. ตําแหนง

วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2942-8555 ตอ 1174
0-2579-2775
fengmtk@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

1051 ถ.กรุงเทพฯ - นนทบุรี เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
0-2585-7342, 0-2910-9445, 0-2585-1083
0-2910-9446
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายสมพร อิศวิลานนท
Mr. Somporn Isvilanonda

1. ตําแหนง

วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2942-8649-51 ตอ 112 ; 0-1274-0119
0-2942-8047
fecospi@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

100/231 หมูบานอมรพันธ 9 ซอยเสนานิคม 1
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
0-2570-3962
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายมนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ
Dr. Manitpol Urabunnualchat

1. ตําแหนง

วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2561-3480 # 442
0-2942-8430
fsocmpu@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

30 หมู 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
0-2529-1618, 0-1870-6222
0-2902-9897
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายอภินันท สุประเสริฐ
Dr. Apinun Suprasert

1. ตําแหนง

บริหาร : หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2942-8954-6
0-2579-7539
fvetais@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

29/295 เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ
0-9772-1690, 0-2503-3846
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นายวุฒิชัย กปลกาญจน
Mr. Vudtechai Kapilakanchana

1. ตําแหนง

บริหาร : รองอธิการบดีฝายบริหาร
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2942-8195
0-2942-8127 กด 0
vpexe@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail

92 ซอยลาดพราว แขวง/เขต วังทองหลาง
กรุงเทพฯ
0-2538-3948
-

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
นางพวงเพชร สุรัตนกวีกุล
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Phuangphet Suratanakavikul

1. ตําแหนง

บริหาร : คณบดีคณะสังคมศาสตร
วิชาการ : รองศาสตราจารย

2. สถานที่ทํางาน

คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0-2561-3480 ตอ 441, มือถือ 08-1844-7854
0-2562-5001, 0-2942-8439
fsocpps@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
3. ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
E-mail
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0-2585-3205
0-2913-8369
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