ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พลเอกสําเภา ชูศรี
1. ชื่อ-นามสกุล พลเอกสําเภา ชูศรี
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
2. เกิดวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 อายุ 76 ปี
สถานที่เกิด ตําบล เสนา อําเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ชื่อภรรยา คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
4. การศึกษา
มัธยม
- โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนทหาร
- โรงเรียนเตรียมทหาร
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนนายร้อยแซงชีร์ (Saint Cyr) กองทัพบกฝรั่งเศส
- โรงเรียนเสนาการทหารบก หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 51
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ 6
5. ตําแหน่งรับราชการ
1 ตุลาคม 2533
- ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
1 เมษายน 2535
- ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
1 ตุลาคม 2539
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม 2541
- รองผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม 2542
- รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
1 ตุลาคม 2543
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
6. ตําแหน่งปัจจุบัน
- ประธานบริษัท ทศภาค จํากัด
- ประธานบริษัท Tips จํากัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัททางด่วน กรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน)
7. ราชการสงคราม / การปฏิบัติราชการพิเศษ
พ.ศ. 2511
- ปฏิบัติราชการพิเศษ ณ ประเทศที่สาม (SR - 6)
พ.ศ. 2512 – 2513
- ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
พ.ศ. 2539-2542
- ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

8. ราชองครักษ์ และนายทหารพิเศษ
6 สิงหาคม 2524 - 6 สิงหาคม 2539
1 ธันวาคม 2539
30 ตุลาคม 2530
10 พฤศจิกายน 2530
22 มิถุนายน 2540
ตุลาการศาลทหาร
2 พฤษภาคม 2540
สมาชิกรัฐสภา
15 มีนาคม 2534
22 มีนาคม 2539
9. ราชการอื่น ๆ
พ.ศ. 2534-2544
พ.ศ. 2543-2544

- ราชองครักษ์เวร
- ราชองครักษ์พิเศษ
- นายทหารพิเศษประจํากองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
รักษาพระองค์
- นายทหารพิเศษประจํากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์
- นายทหารพิเศษประจํากรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
- ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา
- นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา
- นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

9. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
2. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
3. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
4. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5. ตริตาภรณ์ช้างเผือก
6. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
7. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
8. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
9. ประถมาภรณ์ช้างเผือก
10. มหาวชิรมงกุฎ
11. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
12. ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544

เหรียญราชอิสริยาภรณ์
- เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2512
- เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม) ประดับเปลวระเบิด พ.ศ. 2515
- เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2519
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้น 1) พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ
- La Grand Croix.De L' Ordre Royal Du Sahameteri กัมพูชา พ.ศ. 2544
- Darjah Utama Bakit Chernerlang (Tentera) Distingguished Servico Order
(Military) สิงคโปร์ พ.ศ. 2544
- Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia (kehormat) มาเลเซีย พ.ศ. 2544

