
(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
.............................................................................................

อนุสนธิ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ ๑๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป ๒๕๕๔ นั้น

เพื่อใหการดําเนินงานฝายจัดประชุมวิชาการในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป ๒๕๕๔ เปนไป
ดวยความเรียบรอย

อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๔๐๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  จึงใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการฝายตางๆ ดังนี้

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
 ๑. นายนรุณ วรามิตร ประธานอนุกรรมการ
 ๒. นางสาวอัญมณี อาวุชานนท  รองประธานอนุกรรมการ
 ๓. นางสาวศุภธิดา ศิริสวัสดิ์ อนุกรรมการ
 ๔. นางสาวสุจินต ภัทรภูวดล อนุกรรมการ
 ๕. นางจินตนา อันอาตมงาม อนุกรรมการ
 ๖. นายนันทศักดิ์ ปนแกว อนุกรรมการ
 ๗. นางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร อนุกรรมการ
  ๘. นางสาวเกวลิน ศรีจันทร อนุกรรมการ

๙. นางนภาพร พันธุกมลศิลป อนุกรรมการ
    ๑๐. นางพรศิริ เลี้ยงสกุล อนุกรรมการ
    ๑๑. นายอนุรักษ อรัญญนาค อนุกรรมการ
    ๑๒. นางสาวอัญธิชา พรหมเมืองคุก อนุกรรมการ
    ๑๓. นางสาววชิรญา อิ่มสบาย อนุกรรมการ
    ๑๔. นางสาวจุฑามาศ รมแกว อนุกรรมการและเลขานุการ
    ๑๕. นางสาวชุติกาญจน ฤกษประทานชัย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๖. นางสาวสารภี ตั้งเจริญ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๗. นางสาวจิดาภา จิตรักษา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๘. นางสาวเบญจมาศ ยศศักดิ์ศรี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ



๒

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสัตวและสัตวแพทย
      คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ที่ปรึกษา
      รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ที่ปรึกษา
      ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
      พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ที่ปรึกษา
      หัวหนาภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน ที่ปรึกษา

 ๑. นายทวีศักดิ์ สงเสริม ประธานอนุกรรมการ
 ๒. นายเลอชาติ บุญเอก  รองประธานอนุกรรมการ
 ๓. นางวิไลลักษณ ชาวอุทัย อนุกรรมการ
 ๔. นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ อนุกรรมการ
 ๕. นายปริวรรต พูลเพิ่ม อนุกรรมการ
 ๖. นายสุริยะ สะวานนท อนุกรรมการ
 ๗. นางจันทรจิรา ภวภูตานนท อนุกรรมการ
  ๘. นางยุวเรศ เรืองพานิช อนุกรรมการ

๙. นางสาวสิรินทรพร สินธุวณิชย อนุกรรมการ      
    ๑๐. นางสาววราพร พิมพประไพ อนุกรรมการและเลขานุการ
    ๑๑. นางรพีพรรณ มีสงา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๒. นางขวัญตา พัฒนธารา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๓. นางภคอร อัครมธุรากุล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๔. นายจักรกฤษณ ชํานาญกิจ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
๑. นายวีรชัย พุทธวงศ ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวประภา โซะสลาม อนุกรรมการ
๓. นายอารม อันอาตมงาม อนุกรรมการ
๔. นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย อนุกรรมการ
๕. นายรัชพล พะวงศรัตน อนุกรรมการ
๖. นายสุทธิเดช ปรีชารัมย อนุกรรมการ
๗. นางสุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค อนุกรรมการ
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๘. นางสาวกมลทิพย ขัตติยะวงศ อนุกรรมการ
๙. นางสาววีนาวรรณ สมผล อนุกรรมการ

    ๑๐. นายสุนันท ทิพยทิพากร อนุกรรมการ
    ๑๑. นายพิเชษฐ อนุรักษอุดม อนุกรรมการและเลขานุการ

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร
นายบัญชา ขวัญยืน ที่ปรึกษา
นายเชาว อินทรประสิทธิ์ ที่ปรึกษา
นายเสกสรร สีหวงษ ที่ปรึกษา
นายวราวุธ วุฒิวณิชย ที่ปรึกษา
นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ที่ปรึกษา
นางสาวงายงาม ประจวบวัน ที่ปรึกษา
๑. นายศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล ประธานอนุกรรมการ
๒. นายหทัยเทพ วงศสุวรรณ รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายวัชรพล ชยประเสริฐ อนุกรรมการ
๔. นายวิษุวัฒก แตสมบัติ อนุกรรมการ
๕. นายวรศักดิ์ สมตน อนุกรรมการ
๖. นายวิชัย กิจวัทวรเวทย อนุกรรมการ
๗. นายปรีดา ปรากฏมาก อนุกรรมการ
๘. นายรังสรรค ชัยศรีเจริญ อนุกรรมการ
๙. นายสมบัติ ขาวประทีป อนุกรรมการ

   ๑๐. นายสุทธิพร เนียมหอม อนุกรรมการ
   ๑๑. นายอรรถวุฒิ รื่นเริงใจ อนุกรรมการ
   ๑๒. นางสาวหิรัญญกานต กล่ําทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
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คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
นายแพทยอรรถธรรม นานา ที่ปรึกษา

      นางสุพิตร สมาหิโต ที่ปรึกษา
นายวิชิต คนึงสุขเกษม ที่ปรึกษา
นางวัลลีย   ภัทโรภาส ที่ปรึกษา
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวสิริพร ศศิมณฑลกุล อนุกรรมการ
๓. นายอภิลักษณ เทียนทอง อนุกรรมการ
 ๔. นางสาวอําพร   ศรียาภัย อนุกรรมการ
 ๕. นายไพฑูรย   วงศอนุการ อนุกรรมการ
 ๖. นายจักรพงษ   ขาวถิ่น อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวนันทวัน   เทียนแกว  อนุกรรมการ
๘. นางสาวสมภิยา สมถวิล อนุกรรมการ
 ๙. นางสาวสุพัชรินทร   ปานอุทัย อนุกรรมการ

              ๑๐. นางสาววิมลมาศ   ประชากุล อนุกรรมการ
              ๑๑. นายอิษฎี   กุฏอินทร อนุกรรมการ
              ๑๒. นายอภิวัฒน   จําเดิม อนุกรรมการ    
              ๑๓. นายอาริสร   กาญจนศิลานนท อนุกรรมการ
              ๑๔. นางสาวไพลิน   เผือกประคอง อนุกรรมการ

    ๑๕. นางสาวเพ็ญนิภา นิลสวัสดิ์ อนุกรรมการ
    ๑๖. นายสิทธิ์ ธีรสรณ อนุกรรมการ

              ๑๗. นายสรายุทธ นอยเกษม อนุกรรมการ
    ๑๘. นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ อนุกรรมการและเลขานุการ

              ๑๙. นางมณฑนี    อุบลสิงห อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๒๐. นางสาวเรวดี ภูอุดม อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๒๑. นางสาวชนาภา อินจัน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๒๒. นางสาวพรทิพย สังขกลิ่นหอม อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ



๕
 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสงเสริมการเกษตร  
๑. นางสาวศุภพร ไทยภักดี ประธานอนุกรรมการ
๒. นายชัชชัย แกวสนธิ รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางเอมอร อังสุรัตน อนุกรรมการ
๔. นางชัชรี นฤทุม อนุกรรมการ
๕. นางพันธจิตต สีเหนี่ยง อนุกรรมการ
๖. นายเกษมสันต สกุลรัตน อนุกรรมการ
๗. นายสุเมธ ชัยไธสง อนุกรรมการ
๘. นางสาวสุชีรา มาตยภูธร อนุกรรมการ
๙. นายไพบูลย ชั้นเจริญศรี อนุกรรมการ

   ๑๐. นางสาวนริศรา อินทะสิริ อนุกรรมการและเลขานุการ
   ๑๑. นางสาวณัฐชนา พวงทอง อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
   ๑๒. นางสาวมณฑา ล้ําเลิศ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
   ๑๓. นางสาวกมลวันท หวยหงษทอง อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานอนุกรรมการ
๒. นายวินัย พูลศรี อนุกรรมการ
๓. นาวาอากาศโทสุมิตร สุวรรณ อนุกรรมการ
๔. นายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม อนุกรรมการ
๕. นายธารินทร กานเหลือง อนุกรรมการ
๖. นายคมกริช เชาวพานิช อนุกรรมการ
๗. นายวีรฉัตร สุปญโญ อนุกรรมการ
๘. นายชูวิทย รัตนพลแสนย อนุกรรมการ
๙. นางสาวมลิวัลย กาญจนชาตรี อนุกรรมการ

    ๑๐. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม อนุกรรมการ
    ๑๑. นางสาวอัจฉรา  ปุราคม อนุกรรมการ
    ๑๒. นางสาวสุภาภรณ  สงคประชา อนุกรรมการ
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    ๑๓. นางจิราภรณ  กาแกว อนุกรรมการ
    ๑๔. วาที่รอยตรีศิริชัย  ศรีพรหม อนุกรรมการและเลขานุการ
    ๑๕. นางจันทิมา  จํานงคนารถ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๖. นางสาวเมธาพร  ฮงกือ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๗. นางสาวจุฑาทิพย  ยอดดี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
      ๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
      ๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
      ๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
      ๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
      ๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑. นายอนามัย ดําเนตร ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางวลี สงสุวงค รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข อนุกรรมการ 
๔. นายจิรายุ ทัพพุม อนุกรรมการ 
๕. นายประสงค กัลยาณธรรม อนุกรรมการ
๖. นางสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล อนุกรรมการ
๗. นางสาวโชติมา แกวกอง อนุกรรมการ
๘. นางสาวพัชรา จตุรโกมล อนุกรรมการ
๙. นางประไพศรี วิเศษสุขพงศ อนุกรรมการ 

    ๑๐. นางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล อนุกรรมการ 
    ๑๑. นายอุดม ศรีนนท อนุกรรมการ 
    ๑๒. นายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย อนุกรรมการ 
    ๑๓. นางสาวสุภณิดา พวงผกา อนุกรรมการ 
    ๑๔. นางสาวปทมา จันทรเจริญสุข อนุกรรมการ
    ๑๕. นางสาวปราณี โชคขจิตสัมพันธ อนุกรรมการ 
    ๑๖. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช อนุกรรมการ 
    ๑๗. นางสาวจุรีวรรณ จันพลา อนุกรรมการ 
    ๑๘. นางสาวฉัตกฤษ รื่นจิตต อนุกรรมการ 
    ๑๙. นายสมนึก จงไพบูลยกิจ อนุกรรมการ 
    ๒๐. นายพงศพันธ ศรีเมือง อนุกรรมการ 
    ๒๑. นางสาวบุศยรินทร กองแกว อนุกรรมการ 
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    ๒๒. นายดํารงค ถาวร อนุกรรมการ 
    ๒๓. นางสาวอรประพิณ กิตติเวช อนุกรรมการ 

              ๒๔. นายทิสวัส ธํารงสานต อนุกรรมการ
              ๒๕. นายกฤช วีรกุล อนุกรรมการ

    ๒๖. นายศุภเดช สุจินพรัหม อนุกรรมการ
    ๒๗. นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมทองอินทร อนุกรรมการ
    ๒๘. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย อนุกรรมการ
    ๒๙. นางทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ อนุกรรมการ
    ๓๐. นางจุฑามาศ บุญมา อนุกรรมการและเลขานุการ
    ๓๐. นายธนกฤต ตะวงษ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๓๑. นางสาวรุจิรา พรประทานชัย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๓๒. นางสาวปรารถนา ทองคงอวม อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
      ๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ
      ๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ
      ๓. ประชาสัมพันธการเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ
      ๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
      ๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร
๑. นายภาสกร วิริยารัมภะ ประธานอนุกรรมการ
๒. นางอัมพร รัตนภักดิ์ รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางชัชรี นฤทุม อนุกรรมการ

      ๔. นายอดุลย อภินันทร อนุกรรมการ
๕. นายปริทรรศน นฤทุม อนุกรรมการ
๖. นายศิริชัย บัวฝรั่ง อนุกรรมการ
๗. นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช อนุกรรมการ
๘. นายเกษมสันต สกุลรัตน อนุกรรมการ
๙. นางสาคร ชินวงค อนุกรรมการและเลขานุการ

               ๑๐. นางสาวนิลุบล สุขภาพ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่

 ๑. พิจารณาผลงาน
 ๒. กําหนดรูปแบบการประกวด
 ๓. เกณฑการตัดสิน
 ๔. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
 ๕. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
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คณะอนุกรรมการจัดทําวิทยาสาร
๑. นางพิสสวรรณ เจียมสมบัติ ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวมณี ตันติรุงกิจ อนุกรรมการ
๓. นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ อนุกรรมการ
๔. นางสุดาวรรณ เชยชมศรี อนุกรรมการ
๕. นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย อนุกรรมการ
๖. นางรงรอง หอมหวล อนุกรรมการ
๗. นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ อนุกรรมการ
๘. นายวัชรพล ชยประเสริฐ อนุกรรมการ
๙. นางศศิธร นาคทอง อนุกรรมการ

    ๑๐. นางสาวอาภัสรา อัครพันธุ อนุกรรมการ
    ๑๑. นางสาวพรพิมล หรรษาภิรมยโชค อนุกรรมการ
    ๑๒. นางสาวสุภาพร สารทลาลัย อนุกรรมการ
    ๑๓. นายพิษณุ บุญศิริ อนุกรรมการ
    ๑๔. นายวินัย จอมแกว อนุกรรมการ
    ๑๕. นายภานุวัฒน ปญจเมธี อนุกรรมการ
    ๑๖. นางสาวอตินุช แซจิว อนุกรรมการและเลขานุการ
    ๑๗. นางสาวพรลภัส สุขสมรูป อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
    ๑๘. นางสาวสุณี พูสุวรรณ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่
      ๑. ดําเนินการจัดทํารูปเลมเร่ืองเต็มของการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๘ งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป ๒๕๕๔
      ๒. ปรับแตงรูปเลมใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการประชุมวิชาการ  
      ๓. จัดทําคําของบประมาณคาใชจาย
      ๔. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

 ๕. ภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุม
                        

คณะอนุกรรมการฝายเลขานุการ
๑. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ประธานอนุกรรมการ
๒. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 
    สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ อนุกรรมการ
๓. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

       สาขาสัตวและสัตวแพทย อนุกรรมการ
๔. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

       สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ
      ๕. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

       สาขาวิศวกรรมศาสตร อนุกรรมการ
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(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ

.............................................................................................


อนุสนธิ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ ๑๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๔ นั้น


เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายจัดประชุมวิชาการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔๐๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  จึงให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

 

๑. นายนรุณ
วรามิตร

ประธานอนุกรรมการ

 

๒. นางสาวอัญมณี
อาวุชานนท์
 รองประธานอนุกรรมการ

 

๓. นางสาวศุภธิดา
ศิริสวัสดิ์

อนุกรรมการ

 

๔. นางสาวสุจินต์
ภัทรภูวดล

อนุกรรมการ

 

๕. นางจินตนา
อันอาตม์งาม

อนุกรรมการ

 

๖. นายนันทศักดิ์
ปิ่นแก้ว

อนุกรรมการ

 


๗. นางอุไรวรรณ

นิลเพ็ชร์


อนุกรรมการ

  

๘. นางสาวเกวลิน
ศรีจันทร์

อนุกรรมการ



๙. นางนภาพร
พันธุ์กมลศิลป์

อนุกรรมการ


    ๑๐. นางพรศิริ
เลี้ยงสกุล

อนุกรรมการ


    ๑๑. นายอนุรักษ์
อรัญญนาค

อนุกรรมการ


    ๑๒. นางสาวอัญธิชา
พรหมเมืองคุก

อนุกรรมการ



    ๑๓. นางสาววชิรญา
อิ่มสบาย

อนุกรรมการ


    ๑๔. นางสาวจุฑามาศ
ร่มแก้ว

อนุกรรมการและเลขานุการ



    ๑๕. นางสาวชุติกาญจน์
ฤกษ์ประทานชัย

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๖. นางสาวสารภี
ตั้งเจริญ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๗. นางสาวจิดาภา
จิตรักษา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๘. นางสาวเบญจมาศ
ยศศักดิ์ศรี

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ

๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ

๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ

๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย

๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสัตว์และสัตวแพทย์


      คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน


ที่ปรึกษา


      รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

ที่ปรึกษา


      ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและ


      พัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์


ที่ปรึกษา


      หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ที่ปรึกษา

 

๑. นายทวีศักดิ์
ส่งเสริม

ประธานอนุกรรมการ

 

๒. นายเลอชาติ
บุญเอก
 รองประธานอนุกรรมการ

 

๓. นางวิไลลักษณ์
ชาวอุทัย

อนุกรรมการ

 

๔. นางสุกัญญา
จัตตุพรพงษ์

อนุกรรมการ

 

๕. นายปริวรรต
พูลเพิ่ม

อนุกรรมการ

 

๖. นายสุริยะ
สะวานนท์

อนุกรรมการ

 


๗. นางจันทร์จิรา

ภวภูตานนท์


อนุกรรมการ

  

๘. นางยุวเรศ
เรืองพานิช

อนุกรรมการ



๙. นางสาวสิรินทร์พร
สินธุวณิชย์

อนุกรรมการ
     


    ๑๐. นางสาววราพร
พิมพ์ประไพ

อนุกรรมการและเลขานุการ



    ๑๑. นางรพีพรรณ
มีสง่า

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๒. นางขวัญตา
พัฒนธารา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๓. นางภคอร
อัครมธุรากุล

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๔. นายจักรกฤษณ์
ชำนาญกิจ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ

๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ

๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ

๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย

๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


๑. นายวีรชัย 
พุทธวงศ์ 
ประธานอนุกรรมการ


๒. นางสาวประภา 
โซ๊ะสลาม 
อนุกรรมการ


๓. นายอาร์ม 
อันอาตม์งาม 
อนุกรรมการ



๔. นางสาววันเพ็ญ 
เหล่าศรีไพบูลย์ 
อนุกรรมการ



๕. นายรัชพล 
พะวงศ์รัตน์ 
อนุกรรมการ



๖. นายสุทธิเดช 
ปรีชารัมย์ 
อนุกรรมการ



๗. นางสุทธิชา 
ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ 
อนุกรรมการ



๘. นางสาวกมลทิพย์ 
ขัตติยะวงศ์ 
อนุกรรมการ



๙. นางสาววีนาวรรณ
สมผล
อนุกรรมการ


    ๑๐. นายสุนันท์
ทิพย์ทิพากร
อนุกรรมการ


    ๑๑. นายพิเชษฐ 
อนุรักษ์อุดม 
อนุกรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ

๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ

๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ

๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย

๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์



นายบัญชา 
ขวัญยืน


ที่ปรึกษา



นายเชาว์
อินทร์ประสิทธิ์

ที่ปรึกษา



นายเสกสรร
สีหวงษ์


ที่ปรึกษา



นายวราวุธ
วุฒิวณิชย์

ที่ปรึกษา



นายประเทือง
อุษาบริสุทธิ์

ที่ปรึกษา



นางสาวง่ายงาม
ประจวบวัน

ที่ปรึกษา



๑. นายศิริศักดิ์
เชิดเกียรติพล
ประธานอนุกรรมการ

๒. นายหทัยเทพ
วงศ์สุวรรณ

รองประธานอนุกรรมการ

๓. นายวัชรพล
ชยประเสริฐ

อนุกรรมการ

๔. นายวิษุวัฒก์
แต้สมบัติ


อนุกรรมการ

๕. นายวรศักดิ์
สมตน


อนุกรรมการ

๖. นายวิชัย
กิจวัทวรเวทย์

อนุกรรมการ

๗. นายปรีดา
ปรากฏมาก

อนุกรรมการ

๘. นายรังสรรค์
ชัยศรีเจริญ

อนุกรรมการ

๙. นายสมบัติ
ขาวประทีป

อนุกรรมการ

   ๑๐. นายสุทธิพร
เนียมหอม
อนุกรรมการ

   ๑๑. นายอรรถวุฒิ
รื่นเริงใจ
อนุกรรมการ

   ๑๒. นางสาวหิรัญญกานต์
กล่ำทอง
อนุกรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ

๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ

๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ

๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย

๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา



นายแพทย์อรรถธรรม
นานา
ที่ปรึกษา


      นางสุพิตร
สมาหิโต
ที่ปรึกษา



นายวิชิต
คนึงสุขเกษม
ที่ปรึกษา



นางวัลลีย์   
ภัทโรภาส
ที่ปรึกษา





๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประธานอนุกรรมการ



๒. นางสาวสิริพร
ศศิมณฑลกุล
อนุกรรมการ


 
๓. นายอภิลักษณ์
เทียนทอง
อนุกรรมการ

 ๔. นางสาวอำพร   

ศรียาภัย


อนุกรรมการ

 ๕. นายไพฑูรย์   

วงศ์อนุการ

อนุกรรมการ

 ๖. นายจักรพงษ์   

ขาวถิ่น


อนุกรรมการ 

 ๗. นางสาวนันทวัน   
เทียนแก้ว  

อนุกรรมการ

 ๘. นางสาวสมภิยา

สมถวิล


อนุกรรมการ

 ๙. นางสาวสุพัชรินทร์   
ปานอุทัย

อนุกรรมการ

              ๑๐. นางสาววิมลมาศ   
ประชากุล

อนุกรรมการ


              ๑๑. นายอิษฎี   

กุฏอินทร์

อนุกรรมการ

              ๑๒. นายอภิวัฒน์   

จำเดิม


อนุกรรมการ
   

              ๑๓. นายอาริสร์   

กาญจนศิลานนท์

อนุกรรมการ

              ๑๔. นางสาวไพลิน   

เผือกประคอง

อนุกรรมการ


    ๑๕. นางสาวเพ็ญนิภา

นิลสวัสดิ์

อนุกรรมการ


    ๑๖. นายสิทธิ์


ธีรสรณ์


อนุกรรมการ

              ๑๗. นายสรายุทธ์

น้อยเกษม

อนุกรรมการ


    ๑๘. นางสาวอาภัสรา  
อัครพันธุ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

              ๑๙. นางมณฑนี    

อุบลสิงห์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๒๐. นางสาวเรวดี

ภูอุดม


อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๒๑. นางสาวชนาภา

อินจัน


อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๒๒. นางสาวพรทิพย์

สังข์กลิ่นหอม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ

๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ

๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ

๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย

๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาส่งเสริมการเกษตร

 

๑. นางสาวศุภพร
ไทยภักดี
ประธานอนุกรรมการ

๒. นายชัชชัย
แก้วสนธิ


รองประธานอนุกรรมการ

๓. นางเอมอร
อังสุรัตน์


อนุกรรมการ

๔. นางชัชรี
นฤทุม


อนุกรรมการ

๕. นางพันธ์จิตต์
สีเหนี่ยง


อนุกรรมการ

๖. นายเกษมสันต์
สกุลรัตน์


อนุกรรมการ

๗. นายสุเมธ
ชัยไธสง


อนุกรรมการ

๘. นางสาวสุชีรา
มาตยภูธร

อนุกรรมการ

๙. นายไพบูลย์
ชั้นเจริญศรี

อนุกรรมการ

   ๑๐. นางสาวนริศรา
อินทะสิริ
อนุกรรมการและเลขานุการ

   ๑๑. นางสาวณัฐชนา
พวงทอง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๑๒. นางสาวมณฑา
ล้ำเลิศ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ๑๓. นางสาวกมลวันท์
ห้วยหงษ์ทอง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ

๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ

๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ

๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย

๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 


๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประธานอนุกรรมการ


๒. นายวินัย
พูลศรี
อนุกรรมการ


๓. นาวาอากาศโทสุมิตร
สุวรรณ
อนุกรรมการ


๔. นายอธิเกียรติ
ทองเพิ่ม
อนุกรรมการ


๕. นายธารินทร์
ก้านเหลือง
อนุกรรมการ


๖. นายคมกริช
เชาว์พานิช
อนุกรรมการ


๗. นายวีรฉัตร
สุปัญโญ
อนุกรรมการ


๘. นายชูวิทย์
รัตนพลแสนย์
อนุกรรมการ


๙. นางสาวมลิวัลย์
กาญจนชาตรี
อนุกรรมการ

    ๑๐. นายสมเกียรติ
ศรีอนันตคม
อนุกรรมการ

    ๑๑. นางสาวอัจฉรา  
ปุราคม
อนุกรรมการ

    ๑๒. นางสาวสุภาภรณ์  
สงค์ประชา
อนุกรรมการ

    ๑๓. นางจิราภรณ์  
กาแก้ว
อนุกรรมการ

    ๑๔. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  
ศรีพรหม
อนุกรรมการและเลขานุการ

    ๑๕. นางจันทิมา  
จำนงค์นารถ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    ๑๖. นางสาวเมธาพร  
ฮ่งกือ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    ๑๗. นางสาวจุฑาทิพย์  
ยอดดี
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่



      ๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ


      ๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ


      ๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ


      ๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย


      ๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



๑. นายอนามัย
ดำเนตร
ประธานอนุกรรมการ 



๒. นางวลี
สงสุวงค์
รองประธานอนุกรรมการ



๓. นางสาวนันทนา
เลิศประสบสุข
อนุกรรมการ 



๔. นายจิรายุ
ทัพพุ่ม
อนุกรรมการ 



๕. นายประสงค์
กัลยาณธรรม
อนุกรรมการ



๖. นางสุรางค์
ณรงค์ศักดิ์สกุล
อนุกรรมการ



๗. นางสาวโชติมา
แก้วกอง
อนุกรรมการ



๘. นางสาวพัชรา
จตุรโกมล
อนุกรรมการ



๙. นางประไพศรี
วิเศษสุขพงศ์
อนุกรรมการ 


    ๑๐. นางสาวชูศรี
บัณฑิตวิไล
อนุกรรมการ 


    ๑๑. นายอุดม
ศรีนนท์
อนุกรรมการ 


    ๑๒. นายวิสุทธิ์
จรูญธวัชชัย
อนุกรรมการ 


    ๑๓. นางสาวสุภณิดา
พวงผกา
อนุกรรมการ 


    ๑๔. นางสาวปัทมา
จันทร์เจริญสุข
อนุกรรมการ


    ๑๕. นางสาวปราณี
โชคขจิตสัมพันธ์
อนุกรรมการ 


    ๑๖. นางสาวกาญจนา
โรจนพานิช
อนุกรรมการ 


    ๑๗. นางสาวจุรีวรรณ
จันพลา
อนุกรรมการ 


    ๑๘. นางสาวฉัตกฤษ
รื่นจิตต์
อนุกรรมการ 


    ๑๙. นายสมนึก
จงไพบูลย์กิจ
อนุกรรมการ 


    ๒๐. นายพงศ์พันธ์
ศรีเมือง
อนุกรรมการ 



    ๒๑. นางสาวบุศยรินทร์
กองแก้ว
อนุกรรมการ 


    ๒๒. นายดำรงค์
ถาวร
อนุกรรมการ 


    ๒๓. นางสาวอรประพิณ
กิตติเวช
อนุกรรมการ 

              ๒๔. นายทิสวัส
ธำรงสานต์
อนุกรรมการ

              ๒๕. นายกฤช
วีรกุล
อนุกรรมการ


    ๒๖. นายศุภเดช
สุจินพรัหม
อนุกรรมการ


    ๒๗. นางสาวกมลวรรณ
เอี่ยมทองอินทร์
อนุกรรมการ


    ๒๘. นางสาวจารุพร
พงษ์ศิริเวทย์
อนุกรรมการ


    ๒๙. นางทรงศักดิ์
บุญสุวรรณ์
อนุกรรมการ


    ๓๐. นางจุฑามาศ
บุญมา
อนุกรรมการและเลขานุการ



    ๓๐. นายธนกฤต
ตะวงษ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๓๑. นางสาวรุจิรา
พรประทานชัย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๓๒. นางสาวปรารถนา
ทองคงอ่วม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่



      ๑. พิจารณาผลงานทางวิชาการ


      ๒. จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ


      ๓. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ


      ๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย


      ๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์



๑. นายภาสกร
วิริยารัมภะ
ประธานอนุกรรมการ



๒. นางอัมพร
รัตนภักดิ์
รองประธานอนุกรรมการ



๓. นางชัชรี
นฤทุม
อนุกรรมการ


      ๔. นายอดุลย์
อภินันทร์
อนุกรรมการ



๕. นายปริทรรศน์
นฤทุม
อนุกรรมการ



๖. นายศิริชัย
บัวฝรั่ง
อนุกรรมการ



๗. นางสาวกันยารัตน์
เชี่ยวเวช
อนุกรรมการ




๘. นายเกษมสันต์
สกุลรัตน์
อนุกรรมการ



๙. นางสาคร
ชินวงค์
อนุกรรมการและเลขานุการ

               ๑๐. นางสาวนิลุบล
สุขภาพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

 ๑. พิจารณาผลงาน

 ๒. กำหนดรูปแบบการประกวด

 ๓. เกณฑ์การตัดสิน

 ๔. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย

 ๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการจัดทำวิทยาสาร
 



๑. นางพิสสวรรณ
เจียมสมบัติ
ประธานอนุกรรมการ


๒. นางสาวมณี
ตันติรุ่งกิจ
อนุกรรมการ


๓. นางธีรนุต
ร่มโพธิ์ภักดิ์
อนุกรรมการ


๔. นางสุดาวรรณ
เชยชมศรี
อนุกรรมการ


๕. นางอัญชลี
รวีโรจน์วิบูลย์
อนุกรรมการ


๖. นางรงรอง
หอมหวล
อนุกรรมการ


๗. นางสาวลักขณา
เบ็ญจวรรณ์
อนุกรรมการ


๘. นายวัชรพล
ชยประเสริฐ
อนุกรรมการ


๙. นางศศิธร
นาคทอง
อนุกรรมการ

    ๑๐. นางสาวอาภัสรา
อัครพันธุ์
อนุกรรมการ

    ๑๑. นางสาวพรพิมล
หรรษาภิรมย์โชค
อนุกรรมการ

    ๑๒. นางสาวสุภาพร
สารทลาลัย
อนุกรรมการ

    ๑๓. นายพิษณุ
บุญศิริ
อนุกรรมการ

    ๑๔. นายวินัย
จอมแก้ว
อนุกรรมการ

    ๑๕. นายภานุวัฒน์
ปัญจเมธี
อนุกรรมการ


    ๑๖. นางสาวอตินุช
แซ่จิว
อนุกรรมการและเลขานุการ

    ๑๗. นางสาวพรลภัส
สุขสมรูป
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    ๑๘. นางสาวสุณี
พูสุวรรณ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่



      ๑. ดำเนินการจัดทำรูปเล่มเรื่องเต็มของการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๘ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๔


      ๒. ปรับแต่งรูปเล่มให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการประชุมวิชาการ
 


      ๓. จัดทำคำของบประมาณค่าใช้จ่าย


      ๔. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 ๕. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ



๑. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
ประธานอนุกรรมการ



๒. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 



    สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
อนุกรรมการ



๓. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

   
    สาขาสัตว์และสัตวแพทย์

อนุกรรมการ



๔. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

   
    สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ


      ๕. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

   
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์

อนุกรรมการ



๖. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

   
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
อนุกรรมการ



๗. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

   
    สาขาส่งเสริมการเกษตร

อนุกรรมการ



๘. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

   
   สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
อนุกรรมการ



๙. เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

   
    สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อนุกรรมการ


    ๑๐. เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายประกวดผลงานภาคโปสเตอร์
อนุกรรมการ


    ๑๑. เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายจัดทำวิทยาสาร

อนุกรรมการ


    ๑๒. นางวรรณา
อุไรรงค์

อนุกรรมการ


    ๑๓. นางสาววรรณนา
ว่องไววุฒิ

อนุกรรมการ


    ๑๔. นางจินตนา
อ่อนศิริ

อนุกรรมการ


    ๑๕. นางลาวัลย์
เกียรติกำจาย

อนุกรรมการและเลขานุการ


    ๑๖. นายสมเกียรติ
ไทยปรีชา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๗. นางพรรวินท์
จันทร์คลองใหม่

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


    ๑๘. นางศรินทร
คำคอนสาร

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๑๙. นางสาวรุ้งนภา
เล่าเปี่ยม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๒๐. นางสาวอัจฉรา
นามวงศ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๒๑. นางสาวนิยดา
นามวงศ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ๒๒. นางสาวผจงจิต
ม่วงพารา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่

๑. ประสานงานกับคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

๒. จัดทำสรุปงบประมาณของคณะอนุกรรมการภายในแต่ละสาขา

๓. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการสัมมนาและประชุมวิชาการ

๔. จัดทำสูจิบัตรของฝ่ายสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ

๕. จัดทำรูปเล่ม

๖. สรุปผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่            สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

    (รองศาสตราจารย์สมบัติ   ชิณะวงศ์)

    รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

