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พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม 

ถวายปริญญากิตติมศักดิ ์

และรายนามผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ตั้งแตป่� พ.ศ. 2515 – 2564 

ป� พ.ศ. พระนาม/นาม ระดับปริญญาและสาขาวิชา 

2515 1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2515

เม่ือวันท่ี  24 พฤษภาคม 2515 

2516 1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ

(สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันป�หลวง)

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2515

เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2515 

2519 1. Dr. Manoutchehr Eghbal
(ดร.มานูเซอร์  เอ็กบาล)

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2519

เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2519 

2520 1. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2520

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2520 

2. Tunku Abdul Rahman Putra
(ตนกู  อับดุลราห์มาน)

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2520

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2520 

2521 1. นายกำชัย  ทองหล่อ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์
(ภาษาและวรรณคดีไทย) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2521

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2521 

2. นายแปลก  ศิลปกรรมพิเศษ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ภาษาและวรรณคดีไทย) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2521

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2521 
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ป� พ.ศ. พระนาม/นาม ระดับปริญญาและสาขาวิชา 

 
 

2522 

 
 

3. นายแพทย์สมพร  มิตรกูล 
 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2522 

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2522 
 

 
 
4. นายอินทรี  จันทรสถิตย์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(เกษตรศาสตร์) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2522 

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2522 
 

 
 
5. นายประสาท  นิลเอก 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ศกึษาศาสตร์) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2522 

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2522 
 

 
 
 

2523 

 

 
1. ศาสตราจารย์นพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ศึกษาศาสตร์) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2523 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2523 
 

 
 

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน  มันตาภรณ์ 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2523 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2523 
 

 
 
3. นายเทอด  สุวรรณคีรี 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(เกษตรศาสตร์) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2523 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2523 
 

 

 

2524 

 

 

1. ดร.เสริมลาภ  วสุวัต 

วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศกัดิ์ 
(เกษตรศาสตร์) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2524 

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2524 
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ป� พ.ศ. พระนาม/นาม ระดับปริญญาและสาขาวิชา 

 

2524 

 

2. Associate Professor Jack Richard Cannon 

   (รองศาสตราจารย์แจ๊ค ริชาร์ด แคนนอน) 

วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2524 

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2524 
 

 

 
 
3. นายเจริญ  สุวรรณมงคล 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(พัฒนาสังคม) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2524 

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2524 
 

 
 

2525 

 
 
1. พลเรือตรีเฟ��อง  ป�ณยาชีวะ 
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 85 
(6/2525) เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2525 
 

 
 

2. นายกังส์แสง  ศรีสวัสดิ์นุภาพ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 85 
(6/2525) เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2525 
 

 
 

3. Professor Dr.Jiro  Sugi 
   (ศาสตราจารย์ ดร.ยิโร  ซูงิ) 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 85 
(6/2525) เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2525 
 

 
2526 

 
1. สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 96 

(6/2526) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2526 
 

 
 

2. พันเอกถนัด  คอมันตร์ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 96 
(6/2526) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2526 
 

 
 
3. ดร.จ่าง  รัตนะรัต 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์ 
(เคมี) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 96 
(6/2526) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2526 
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ป� พ.ศ. พระนาม/นาม ระดับปริญญาและสาขาวิชา 

 
 

2526 

 
 

 

4. ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์  สกุลไทย์ 

 

ศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(บริหารการศึกษา) 
คณะศกึษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 96 
(6/2526) เม่ือวันท่ี 25 มิถนุายน 2526 

 
 

2527 

 
 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   (สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ    
   รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ศึกษาศาสตร์) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 107 

(6/2527) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2527 

 
 

2. นายสุชาติ  รัตนปราการ 
 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 107 
(6/2527) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2527 

 
 

3. นายเรืองศักดิ์  วัชรพงศ ์
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 107 
(6/2527) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2527 

 
 
4. โต๊ะครหูะยีฮารน  สุหลง 
 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(บริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 107 
(6/2527) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2527 
 

 
 
5. นายจรัญ  เจยีรวนนท์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(เกษตรศาสตร์) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 107 
(6/2527) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2527 

 

2528 
 
 

 

1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ   
  สยามมกุฎราชกุมาร  
  (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร 
  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2528 

 
 
 

2. นายเอกพจน์  วานิช 
 

บริหารธุรกิจดษุฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2528 
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ป� พ.ศ. พระนาม/นาม ระดับปริญญาและสาขาวิชา 

 
2528 

 
3. นายอนันต์  วัฒนานิกร 
 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถนุายน 2528 

 
 

4. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ  มะหะหมัด) 
 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2528 

 
 
5. รองศาสตราจารย์ลออ  หุตางกูร 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(พยาบาลศาสตร์) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2528 

 
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ ์
 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถนุายน 2528 

 
7. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์  สายคณิต 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2528 

 
8. ศาสตราจารย์ ดร.บ๊อบ จี วูดส์ 
 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะศึกษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 118 
(6/2528) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2528 

 
 

2529 
 
 

 
1. ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
 

รฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 125 
(3/2529) เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2529 

 
 
2. นายแพทย์วิทยา  ยุวชิต 
 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ศึกษาศาสตร์) 
คณะศึกษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 125 
(3/2529) เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2529 

 
 
3. นายแพทย์ชัยยุทธ  กรรณสูต 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 125 
(3/2529) เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2529 
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2529 

 
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม  พริ้งพวงแก้ว 

 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 125 
(3/2529) เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2529 

 
 
5. นายโอสถ  โกศิน 

 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 125 
(3/2529) เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2529 
 

 
 
6. นายไมตรี  บุญสูง 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
(พัฒนาสังคม) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 125 
(3/2529) เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2529 

 
 

7. พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ปรัชญา) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 125 
(3/2529) เม่ือวันท่ี 7 มิถนุายน 2529 

 

2530 
 

1. สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ  
   (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ 
   วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน    
   วรขัตติยราชนารี) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 131 

(3/2530) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2530 

 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุณยานันต์ 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(พยาบาลศาสตร์) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 131 
(3/2530) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2530 

 
 

3. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ 
 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 131 
(3/2530) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2530 

 
 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(บริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 131 
(3/2530) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2530 
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2530 

 
5. นายแพทย์จำลอง  บ่อเกิด 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 131 
(3/2530) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2530 
 

 
 

2531 

 
1. พระเทพญาณโมลี (เกตุ  ธรรมรัชชะ) 
 

ศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 137 
(3/2531) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2531 
 

 
2. นายธรรมทาส  พานิช 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน) 
คณะศกึษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 137 
(3/2531) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2531 
 

 
3. ศาสตราจารย์ ดร.บุญพฤกษ์  จาฏามระ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 137 
(3/2531) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2531 
 

 
4. คุณหญิงแร่ม  พรหโมบล  บุณยประสพ 

 

รฐัประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 137 
(3/2531) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2531 
 

 
 

5. คุณหญิงกนิษฐา  วิเชียรเจริญ 
 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(พัฒนาสังคม) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 137 
(3/2531) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2531 
 

 
6. นายอาหะมะ  อาแวบือซา 
 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 137 
(3/2531) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2531 
 

 

 
7. นายไพโรจน์  พรหมมานนท์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์
(วาริชศาสตร์) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 137 
(3/2531) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2531 
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2532 
 
 

 
 
1. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 144 

(3/2532) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2532 
 

 
 
2. นาวาอากาศตรีกำธน  สินธวานนท์ 
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 144 
(3/2532) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2532 
 

 
 
3. นายศรีโบ  ไชยประสิทธิ์ 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 144 
(3/2532) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2532 
 

 
 

4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อติเรก  ณ ถลาง 
 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 144 
(3/2532) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2532 
 

 
5. Professor Sir Paul Bramley  
 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 144 
(3/2532) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2532 
 

 
6. ร้อยตรีไพโรจน์  รัตตกุล 
 

บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 144 
(3/2532) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2532 
 

 
7. นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(พัฒนาสังคม) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 144 
(3/2532) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2532 
 

 

 

2533 

 

 

 

 

1. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 151 

(4/2533) เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2533 
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2533 

 
2. นายเกษม  จาติกวณิช 
 

 

บริหารธุรกิจดษุฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 151 

(4/2533) เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2533 

 
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม  ล่ิมวงศ์ 

 

แพทยศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 151 

(4/2533) เม่ือวันท่ี 9 มิถนุายน 2533 

 
4. หม่อมราชวงศ์เรงิวรรณ  วรวรรณ 

 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 151 

(4/2533) เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2533 

 

 

5. นายวทัญ�ู  ณ ถลาง 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(รัฐศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 151 

(4/2533) เม่ือวันท่ี 9 มิถนุายน 2533 
 

 

6. ศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ  อาภาภิรม 

 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 151 

(4/2533) เม่ือวันท่ี 9 มิถนุายน 2533 

 
 

7. Professor Dr.Ian  Robert  Falconer 

  (ศาสตราจารย์ ดร.เอียน โรเบอร์ต ฟอล์คเนอร์) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 151 

(4/2533) เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2533 

 

2534 

 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ   

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 159 

(4/2534) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2534 

 
2. รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ชีระ  ศุษิลวรณ์ 

 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 159 

(4/2534) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2534 
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2534 

 

 

3. ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ชีววิทยา) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 159 

(4/2534) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2534 
 

 

4. คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 159 

(4/2534) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2534 
 

 

 

5. นายวิจิตร  ณ ระนอง 

 

 

บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(การโรงแรมและการท่องเท่ียว) 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 159 

(4/2534) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2534 
 

 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนาลินี  นิโครธานนท์ 

 

เภสัชศาสตรดุษฎบัีณฑิตกติติมศกัดิ ์

คณะเภสัชศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 159 

(4/2534) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2534 
 

 

 

7. นายเอนก  สิทธิประศาสน ์

 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(รัฐศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 159 

(4/2534) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2534 
 

 

2535 

 

 

1. สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 

   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

   พระบรมราชชนนีพันป�หลวง) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(คหกรรมศาสตร์) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 168 

(5/2535) เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2535 
 

 

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ  ณ สงขลา 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 168 

(5/2535) เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2535 
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2535 

 

 

3. นายเนาวรัตน ์ พงษ์ไพบูลย์ 

 

ศิลปศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 168 

(5/2535) เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2535 
 

 
4. นางสาวรตัน์  ประธานราษฎร์นกิร 

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 168 

(5/2535) เม่ือวันท่ี 20 มิถนุายน 2535 
 

 
5. Dr.E.F.T.  White  

   (ดร.อีริค แฟรงค์ โทมัส ไวท์) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(เทคโนโลยีการยาง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 168 

(5/2535) เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2535 
 

 

 

2536 

 

 

1. พระเทพวิสุทธิเมธี (ป�ญญานันทะภิกขุ) 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ปรัชญาและศาสนา) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 177 

(5/2536) เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2536 
 

 

 

2. นายอานันท์  ป�นยารชุน 

 

ศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(รัฐศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 177 

(5/2536) เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2536 
 

 

 

3. นายเจริญ  สุวรรณมงคล 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

(พัฒนาสังคม) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 177 

(5/2536) เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2536 
 

 

 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์ 

 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 177 

(5/2536) เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2536 
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2536 

 

 

5. นายอาทร  ต้องวัฒนา 

 

บรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 177 

(5/2536) เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2536 
 

 

6. Professor Dr.Cheryl  Elisabeth  Praeger 

   (ศาสตราจารย์ ดร. เชอริล อลิซาเบธ เพรเกอร์) 

วิทยาศาสตรดษุฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ ์

(คณิตศาสตร์) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 177 

(5/2536) เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2536 
 

 

 

2537 

 

 

1. สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

(ประวัติศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 187 

(6/2537) เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2537 
 

 

2. พระธรรมป�ฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 186 

(5/2537) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2537 
 

 

 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ยาสุโอะ  ทาไก 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 186 

(5/2537) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2537 
 

 
 

4. Professor Kai Larsen 

   (ศาสตราจารย์คาย  ลาร์เซ็น) 
 

 

วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ชีววิทยา) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 186 

(5/2537) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2537 
 

 

 

2538 

 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์ 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์ 

(การบริหารการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 195 

(5/2538) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2538 
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2538 

 

 

2. นายชิงชัย  โลหะวัฒนะกุล 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(วารชิศาสตร์) 

คณะทรพัยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 195 

(5/2538) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2538 
 

 
3. นายบัณฑูร  ล่ำซำ 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 195 

(5/2538) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2538 
 

 

2539 

 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 203 

(5/2539) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2539 
 

 

 

2. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  จันทลักขณา 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 203 

(5/2539) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2539 
 

 

 

3. นายทองใบ  ทองเปาด์ 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(รัฐศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 203 

(5/2539) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2539 
 

 

 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท์ 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

(เคมี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 203 

(5/2539) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2539 
 

 

 
 

5. ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม้ 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ชีววิทยา) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 203 

(5/2539) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2539 
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2539 

 

 

6. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์  ณ ถลาง 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ปรัชญา) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 203 

(5/2539) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2539 

 
2540 

 
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ   

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 212 

(5/2540) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2540 

 

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิงษ์  ศรีพิพัฒน์ 

ศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

(การบริหารการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 212 

(5/2540) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2540 

 

 

3. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์ 

(เคมี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 212 

(5/2540) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2540 

 
4. Professor Dr.Jean-Claude brosse 

   (ศาสตราจารย์ ดร.จอง  โคลด  บรอส) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เทคโนโลยียาง) 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 212 

(5/2540) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2540 

 

 

2541 

 

 

1. พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม  กัลยาโณ) 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 221 

(5/2541) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2541 

 

 

2. ศาสตราจารย์ ดร.เขียน  ธีระวิทย์ 

 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(รฐัศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 221 

(5/2541) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2541 
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2541 

 

 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ ์

 

วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ชีวเคมี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 221 

(5/2541) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2541 
 

 

 

4. ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  อุไรกุล 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เทคโนโลยีอาหาร) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 221 

(5/2541) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2541 
 

 
 

2542 

 
 

1. พระครูอาทรประชานาถ (อลงกต  ติกขป�ญโญ) 

 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 229 

(5/2542) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2542 
 

 

 

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(การบริหารการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 229 

(5/2542) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2542 

 

 

 

3. ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา  นาควัชระ 

 

ศิลปศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 229 

(5/2542) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2542 

 

 

 

4. นายอังคาร  กัลยาณพงศ์ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์

(ปรัชญา) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 229 

(5/2542) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2542 

 

 
 

2543 

 

 
 

1. สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 238 

(5/2543) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2543 
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2543 

 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด  มงคลกุล 
 

วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตตมิศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 238 

(5/2543) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2543 

 

 
 

3. นายชิต  นิลพานิช 
 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 238 
(5/2543) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2543 
 

 
 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์
(นเิวศวิทยา) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 238 
(5/2543) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2543 
 

 

 
5. Professor Dr.Robert B. Albritton 
   (ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต บี อัลบริตนั) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(รัฐศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 238 
(5/2543) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2543 
 

 
 

2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. ศาสตราจารย์พวงเพ็ญ  ศิริรักษ์ 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ชีววิทยา) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 246 
(5/2544) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 
 

 
 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สกล  พันธุ์ย้ิม 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ชีวเคมี) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 246 
(5/2544) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 
 

 
 
3. นายชบ  ยอดแก้ว 
 
 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน) 
คณะศึกษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 246 
(5/2544) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 
 

 
 
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ  รัตนากร 

 

แพทยศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 246 
(5/2544) เม่ือวันท่ี 30 มิถนุายน 2544 
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2544 
 
 
 
 

 
 
5. นายลี อิน ต๋อง 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ธุรกิจเกษตร) 
คณะทรพัยากรธรรมชาติ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 246 
(5/2544) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 

 
 
6. ดร.สุธีรา (วิจิตรานนท์) ทอมสัน 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์
(พัฒนาสังคม) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 246 
(5/2544) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 

 

2545 
 

1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
   โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุ
   (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี  
   กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ) 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 255 

(5/2545) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2545 

 
 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  เศรษฐมานิต 
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 255 
(5/2545) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2545 

 

 

 
3. นายพิศิษฐ์  ชาญเสนาะ 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(การจัดการส่ิงแวดล้อม) 
คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 255 
(5/2545) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2545 

 

 
 
4. Professor Dr Donald Roy McNeil 
   (ศาสตราจารย์ ดร.โดนัลด์ รอย แมกแนล) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิธวิีทยาการวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 255 
(5/2545) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2545 

 

 
 
5. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 255 
(5/2545) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2545 

 

 
 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม  อารียา 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(รัฐศาสตร์) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 255 
(5/2545) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2545 
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2546 

 
 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ    
   รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

 

ศิลปศาสตรดุษฎบัีณฑิตกติติมศักดิ์ 
(บรรณารกัษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 264 

(5/2546) เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2546 

 
 

2. ดร.ดวงวดี  สังโขบล 
 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 264 
(5/2546) เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2546 

 
3. ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิง 
   เพ็ชรา  เตชะกัมพุช 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 264 
(5/2546) เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2546 

 
 
4. นายพลากร  สุวรรณรัฐ 
 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์
(รัฐศาสตร์) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 264 
(5/2546) เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2546 

 
 

5. Professor Dr. Toshimitsu Uchiyama 
   (ศาสตราจารย์ ดร.โตชิมิตซึ  อูชิยาม่า) 

วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(เภสัชวิทยา) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 264 
(5/2546) เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2546 

 
2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 
   (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพล 
   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 272 

(5/2547) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2547 

 
 
2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
   พระบรมราชชนนีพันป�หลวง) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(การจัดการส่ิงแวดล้อม) 

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 272 

(5/2547) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2547 
 

 
 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ภาษาไทย) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 272 
(5/2547) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2547 
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2547 

 
 
4. พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ 
 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(รัฐศาสตร์) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 272 
(5/2547) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2547 
 

 
 

5. ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์  หงส์ลดารมภ์ 
 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 272 
(5/2547) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2547 
 

 
 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เลนนาท แฮสเซลเกรน 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ธรณีฟ�สิกส์) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 272 
(5/2547) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2547 
 

 
 

2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
   (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร 
   มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(อิสลามศึกษา) 

คณะวิทยาการอิสลาม (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 282 

(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 
 

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ   
   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ภาษาเพ่ือการพัฒนา) 

คณะศิลปศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 

(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 

3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ 
   อัครราชกุมารี 

   (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัย   

   ลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน  
   วรขัตติยราชนาร)ี 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(ชีวเวชศาสตร์) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 

(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 
 
4. นายเกรียงไกร  โชติวัฒนะพันธุ์ 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(อุตสาหกรรมเกษตร) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 
(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
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2548 

 
 
 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง 

 

ปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(การพยาบาล) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 

(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 
 

6. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 
(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 

 
7. ภราดา ดร.ประทีป  ม.โกมลมาศ 
 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

(การบรหิารการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 

(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 
 
 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม  นิธิอุทัย 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เทคโนโลยียาง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 

(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 
 
9. Professor Dr.Claude DUPUY de CRESCENZO 

   (ศาสตราจารย์ ดร.คลอ ดูปุย เลอ เครสเซนโซ) 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 282 

(6/2548) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 
 

 
 

2549 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 290 

(5/2549) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2549 
 

 
 
 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์  สิริสิงห 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 290 

(5/2549) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2549 
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2549 

 

 

 
3. นายกมล  ทัศนาญชลี 

ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(ทัศนศิลป์) 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 290 

(5/2549) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2549 
 

 
 

4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จอมจิน  จันทรสกุล 

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะเภสัชศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 290 

(5/2549) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2549 
 

 

 

5. ดร.อิสมาอีลลุตฟ�  จะปะกียา 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ครุศาสตร์อิสลาม) 

คณะวิทยาการอิสลาม (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 290 

(5/2549) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2549 
 

 
 

6. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 290 

(5/2549) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2549 
 

 
 

2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. His Eminence Dr.Muhammad Sayid Tantawy 

   (ด๊อกเตอร์มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวี) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(อิสลามศึกษา) 

คณะวิทยาการอิสลาม (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 296 

(3/2550) เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2550 
 

 

 

2. นายประยงค์  รณรงค์ 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 298 

(5/2550) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2550 
 

 

 
3. ดร.มณทิพย์  ศรีรัตนา  ทาบูกานอน 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(การจัดการส่ิงแวดล้อม) 

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 298 

(5/2550) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2550 
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2550 

 

 

4. นายวีระพงษ์  หงส์หยก 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(พัฒนาสังคม) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 298 

(5/2550) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2550 

 
 

5. นายสมชาย  นิติกาญจนา 

 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 298 

(5/2550) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2550 

 

6. Professor Nabil Samman 

   (ศาสตราจารย์เนบิล แซมแมน) 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะทันตกรรมศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 298 

(5/2550) เม่ือวันท่ี 23 มิถนุายน 2550 

 

2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

(วิศวกรรมเคมี) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 

 

2. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal    

   Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud  

   Al-Muktafi Billah Shah 

   (สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย 

   สุลต่าน มีซาน ไซนัล อาบีดีน) 

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะรัฐศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 

 

3. His Highness Shaikh Khalifa Bin Salman Al   

   Khalifa Prime Minister of the Kingdom of    

   Bahrain  

   (เชค คอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ 

   นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาห์เรน) 

 

รฐัศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะรัฐศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 309 

(7/2551) เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2551 

 
 

4. ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะรัฐศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 
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2551 

 

 

 
 

5. ศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 
 

 
6. รองศาสตราจารย์ศรศีักร  วัลลิโภดม 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 
 

 
 

7. ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะนติิศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 
 

 

8. Professor Dr.Brady J. Deaton 

   (ศาสตราจารย์ ดร.แบรดด์ เจ ดีตัน) 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 
 

 

9. Professor Dr.Walter  Charles  Taylor 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วอลเตอร์ ชาร์ลส์ เทเลอร์) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 307 

(5/2551) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2551 
 

 
2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

   พระบรมราชชนนีพันป�หลวง) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 316 

(5/2552) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
 

 

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   (สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ   

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศกัดิ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 316 

(5/2552) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
 

 
 

3. แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต 

พยาบาลศาสตรดุษฎบัีณฑิตกติติมศักดิ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 316 

(5/2552) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
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2552 

 
4. เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ 

 

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะเภสัชศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 316 

(5/2552) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
 

 
 

5. ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์ 

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 316 

(5/2552) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
 

 

 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ป�ยะวัติ  บุญ-หลง 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(พัฒนาสังคม) 

คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 316 

(5/2552) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
 

 

 

7. Professor Dr.Miodrag Zlokolica 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 316 

(5/2552) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 
 

 
 

2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(พัฒนาสังคม) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 323 

(4/2553) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2553 
 

 

 

2. นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

(พัฒนาการเกษตร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 323 

(4/2553) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2553 
 

 

 

3. พระพรหมจรยิาจารย์ (สงัด ป�ญญาวุโธ) 

 

ศิลปศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(ปรัชญา) 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 323 

(4/2553) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2553 
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2553 

 

 

 
 

4. นายโสภณ  สุภาพงษ์ 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

บัณฑิตวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 323 

(4/2553) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2553 

 

 

5. นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์ 

(อิสลามศึกษา) 

คณะวิทยาการอิสลาม (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 323 

(4/2553) เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2553 

 

6. Dr.Cornelis  Kees  Swennen 

   (ดร.คอเนอลิส เคส เสวนเนน) 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 323 

(4/2553) เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน 2553 

 

2554 

 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

(วิศวกรรมโยธา) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 332 

(5/2554) เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2554 
 

2. พระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จ้าพัชรกิติยาภา 

   (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

   นเรนทิราเทพยวดี) 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

คณะนิติศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 332 

(5/2554) เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2554 
 

 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 332 

(5/2553) เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2554 
 

2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

   พระบรมราชชนนีพันป�หลวง) 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 342 

(6/2555) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2555 
 

 

 

2. พระไพศาล  วิสาโล 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ปรัชญาและศาสนา) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 342 

(6/2555) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2555 
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2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา 

 

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 342 

(6/2555) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2555 
 

 
 

4. Dr.Paul J.J. Bates 

   (ดร.พอล เจ เจ เบทส์) 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(ชีววิทยา) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 342 

(6/2555) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2555 
 

 
 
 

5. His Eminence Dr.Muhammad Sayid Tantawy    

   (ศาสตราจารย์ ดร.อาหมัด  มูฮัมหมัด  อัลตัยยิบ)  

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(อิสลามศึกษา) 

คณะวิทยาการอิสลาม (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 343 

(7/2555) เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 
 

 
 

2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ    

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร)ี 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์ 

(ชีววิทยา) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 

2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

   อัครราชกุมารี 

   (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย   

   ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

   วรขัตติยราชนาร)ี 
 

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(เภสัชศาสตร์) 

คณะเภสัชศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 

3. His Majesty King Abdullah II Ibn  

   Al-Hussein Hashemite Kingdom of Jordan  

   (สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ท่ี 2 อิบน์ อัล  

   ฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน) 
 

รฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะรัฐศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 
 

4. ดร.กฤษ  รักษาเคน 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
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2556 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ 

 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 
 

6. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ 

 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะนติิศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 
 

7. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล 

 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 

 

8. นายสมยศ  กีรติชีวนันท์ 

 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 
 

9. Associate Professor Robert J.S. Bob Beeton 

   (รองศาสตราจารย์ เจ เอส บ๊อบ บี ตั้น) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม) 

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 349 

(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 
 

 

2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ    

   รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร)ี 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศกัดิ ์

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 358 

(5/2557) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 
 

 
2. นายชวน  หลีกภัย 

 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะนิติศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 358 

(5/2557) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 
 

 
 

3. นายชูเกียรติ  ป�ติเจรญิกิจ 
 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 358 

(5/2557) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 
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2557 

 

 

 
 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ 
 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 358 

(5/2557) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 

 

 

5. Professor Dr.Toshiaki  Itami 

   (ศาสตราจารย์ ดร.โตชิเอกิ  อิตามิ) 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(วาริชศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 358 

(5/2557) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 

 

2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   (พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

   

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 367 

(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

 

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ   

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 367 

(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

 

 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
(การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 367 

(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

 
 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(พืชศาสตร์) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 367 
(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

 
5. ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์(เคมี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 367 
(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

 
 
6. ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(อิสลามศึกษา) 

คณะวิทยาการอิสลาม (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 367 
(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 
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2558 

 
 

7. นายสมพร  ใช้บางยาง 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
คณะรัฐศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 367 
(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

 
 

8. Mister Anthony  Wagemakers 
   (นายแอนโทนี  เวจเมคเกอร์ส) 

แพทยศาสตรดุษฎบัีณฑิตกติติมศกัดิ ์
คณะแพทยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 367 
(5/2558) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

 

2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   (พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะศึกษาศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 375 
(5/2559) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
   อัครราชกุมารี 

   (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย   

   ลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน  
   วรขัตติยราชนารี) 

สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 375 
(5/2559) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

 
 
3. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 375 
(5/2559) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

 

 
4. นายภาณุ อุทัยรัตน์ 

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์
คณะรัฐศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 375 

(5/2559) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

 
 
5. นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล 
 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
(เทคโนโลยียาง) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 375 
(5/2559) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

 
6. (Professor Dr.Mitsuaki Nishibuchi)    
    ศาสตราจารย์มิทซูเอกิ นิชิบูชิ  
   

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์ 
(จุลชีววิทยา) 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 375 
(5/2559) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

 
 

7. นางสาวละมัย ศรีรักษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ศิลปะการแสดงและการจัดการ) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 375 
(5/2559) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
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2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ   
   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 
(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 

2. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

   (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

   นเรนทิราเทพยวดี) 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 

(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 

 

3. ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม 
 

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(เศรษฐศาสตร์) 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 
(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 

4. นายวิรัช  ชินวินิจกุล 
 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

คณะนิติศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 

(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 
5. Professor Dr.Norbert  Vennemann 

   (ศาสตราจารย์ ดร.นอร์เบิร์ด เฟนเนอมันน์) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์  

(เทคโนโลยียาง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 

(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 

 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต 

 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(พยาบาลศาสตร์) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 

(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 

 

7. นายทศพร  ศรีเอ่ียม 

 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

(วิศวกรรมโยธา) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 
(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 
 
8. นายประวิทย์  แก้วทอง 

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
คณะการแพทย์แผนไทย 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 387 
(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 
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2561 
 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ   

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)  

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะเภสัชศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 398 

(6/2561) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ 

   อัครราชกมุารี 

   (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย    

   ลักษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน    

   วรขัตติยราชนารี) 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 398 

(6/2561) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

 

 

3. นางชมัยภร  แสงกระจ่าง บางคมบาง 

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(ภาษาไทย) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 398 

(6/2561) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

 
4. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข  บุญเดช 

 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะนิติศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 398 

(6/2561) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

 
 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 398 

(6/2561) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

 
 

6. นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 398 

(6/2561) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

   พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศกัดิ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 

 

2. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ    

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(จีนศึกษา) 

คณะวิเทศศึกษา 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
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2562 

 

 

 

 

3. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย 

   ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

   วรขัตติยราชนาร ี

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
 

 
 

4. สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีท่ี 3  

   แห่งราชอาณาจักรเลโซโท 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

(เกษตรศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
 

 

 

5. นายกัมพล ตันสัจจา 

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
 

 

 

6. แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(นิติวิทยาศาสตร์) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
 

 
 

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
 

 
 

8. Dr.Petra Chaloupková 
   (ดร.เพตรา คาโลวพ์โคว่า) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
 

 

9. Prof.Dr.Jacobus (Jacques) Wilhelmus    

   Maria Noordermeer 

   (ศาสตราจารย์ ดร.ยาโคบุส วิลเฮลมุส มาเรีย  

   นอร์เดอร์เมียร์) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 407 

(3/2562) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 

https://home.czu.cz/en/chaloupkova
https://home.czu.cz/en/chaloupkova
https://home.czu.cz/en/chaloupkova
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2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  

   รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(พยาบาลศาสตร์) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 415 

(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
 

 

2. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 

   วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน    

   วรขัตติยราชนารี 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 415 

(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
 

 

 

3. นายพินิจ กังวานกิจ 

 

ปรัชญาดษุฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(วาริชศาสตร์) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 415 

(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

4. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

 

บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะวิทยาการจัดการ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 415 

(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

5. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล 

 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะนิติศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 415 

(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

6. Professor Dr.Hwan-Seung Jung 

   (ศาสตราจารย์ ดร.ฮวันซึง ฌองส์)  

 

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์  

(ภาษาเกาหลี) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 415 

(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
 

 

 

7. Prof. Dr. Jos Vander Sloten 

   (ศาสตราจารย์ ดร. จอส แวนเดอ สโลเทิน) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์ 
(วิศวกรรมชีวการแพทย์) 

คณะแพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 415 

(5/2563) เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
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2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ   

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์  

(การประถมศกึษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
 

 

 

2. เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์  ป�ติพร 

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(เภสัชศาสตร์) 

คณะเภสัชศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
 

 

 

3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย  หวันแก้ว 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(ความขัดแย้งและสันติศึกษา) 

สถาบันสันติศึกษา 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
 

 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  รัตนดากุล 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 

(ชีววิทยาประยุกต์) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
 

 

 

5. นางสาวปฐมา  จันทรักษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
 

 
 

6. นายสุรชัย  ตรงงาม 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

คณะนิติศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
 

 

 

7. พลเอกอรรฐพร โบสุวรรณ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  

(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
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2564 

 

 

 

 

 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 

(พยาบาลศาสตร์) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 

 
 

9. นายไข่  โกสินทร์ 

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะการแพทย์แผนไทย 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 421 

(4/2564) เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พ.ค. 65 


	   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
	   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
	   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
	   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
	   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
	   (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

