
รายพระนามและผูท่ีไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ 
 
ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 

1. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 พ.ค. 2493 
2. กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ ์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการทูต 23 พ.ย. 2496 
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 23 พ.ย. 2496 
4. นายฉตัร ศรียานนท ์ นิติศาสตรบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(ปริญญาตรี) 
23 พ.ย. 2496 

5. พลเอก มงักร พรหมโยธี รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 23 พ.ย. 2496 
6. ศ.ดิเรก ชยันาม ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการทูต 30 ธ.ค. 2497 
7. สีหนุ (เขมร) รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 21 ก.ค. 2498 
8. ศ.พระยามานวราชเสว ี นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 พ.ย. 2499 
9. พล.ต.อ.เผา่ ศรียานนท ์ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 พ.ย. 2499 

10. นายทวี แรงขาํ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 พ.ย. 2499 
11. โงดินเดียม (เวยีดนาม) รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 ส.ค. 2500 
12. พระยาอรรถการียนิ์พนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 21 ต.ค. 2500 
13. พระยาลดัพลีธรรมประคลัภ ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 21 ต.ค. 2500 
14. พระยานิติศาสตร์ไพศาล นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 21 ต.ค. 2500 
15. ศ.หลวงจาํรูญเนติศาสตร์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  21 ต.ค. 2500 
16. ศ.ประมูล สุวรรณศร นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 21 ต.ค. 2500 
17. สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

17 ก.พ. 2502 

18. จอมพล ถนอม กิตติขจร รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  28 ม.ค. 2503 
19. จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
28 ม.ค. 2503 

20. พลเอก ประภาส จารุเสถียร รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 23 ก.พ. 2504 
21. พลตรี หลวงวจิิตรวาทการ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการทูต 23 ก.พ. 2504 
22. ประธานาธิบดีฟรอนดิธิ (อาเจนตินา) รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 9 ธ.ค. 2504 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
23. ท่านผูห้ญิง วิจิตรา ธนะรัชต ์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
25 ต.ค. 2505 

24. ศ.ปกรณ์ องัศุสิงห์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

25 ต.ค. 2505 

25. พลเอก สุรจิต จารุเศรณี วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

25 ต.ค. 2505 

26. ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

25 ต.ค. 2505 

27. นายมาลยั ชูพินิจ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

25 ต.ค. 2505 

28. พระเจา้กรุงเดนมาร์ค รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 14 ม.ค. 2505 
29. นางโกลดา แมร์ 

(ร.ม.ต.ต่างประเทศอิสราเอล) 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการทูต 2 ก.พ. 2505 

30. กษตัริยโ์บดวง (เบลเยีย่ม) รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 4 ก.พ. 2506 
31. พระเจา้สวา่งวฒันา (ลาว) รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 23 มี.ค. 2506 
32. ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 22 ส.ค. 2506 
33. พระมนูเวทยว์มิลนาท นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 22 ส.ค. 2506 
34. นายประวติั ปัตตพงศ ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 22 ส.ค. 2506 
35. นายสญัญา ธรรมศกัด์ิ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 22 ส.ค. 2506 
36. พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการทูต 22 ส.ค. 2506 
37. พระยาสุนทรพิพิธ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 22 ส.ค. 2506 
38. ศ.บุญชนะ อตัถากร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
22 ส.ค. 2506 

39. สมเดจ็พระราชินีนาถ จูเลียน่า แห่ง
เนเธอร์แลนด ์

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 ต.ค.2506 
 

40. พลเอก คาร์ลอส พี.โรบูโล นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 28 ม.ค. 2507 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
41. พระเจา้โอลาฟท่ี 5 (นอร์เวย)์ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 ม.ค. 2508 
42. สมเดจ็พระราชชนนีศรีสงัวาลย ์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
11 พ.ค. 2509 

43. ศ.เสริม วนิิจฉยักลุ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 ธ.ค. 2509 
44. ศ.วจิิตร ลุลิตานนท ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 ธ.ค. 2509 
45. นายถวลิ สุนทรศารทูล รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 ธ.ค. 2509 
46. ศ.ไพโรจน์ ชยันาม ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการทูต 29 ธ.ค. 2509 
47. พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
29 ธ.ค. 2509 

48. นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 27 ก.ย. 2510 
49. ประธานาธิบดีออสเตรีย 

(ฯพณฯ ฟรานซ์ โยนาส) 
รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 18 ม.ค.2510 

50. สมเดจ็พระจกัรพรรด์ิ ไฮเล เซเลซซ่ี
แห่งเอธิโอเปีย 

นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 17 เม.ย.2511 

51. ศ.จรูญ วมิลศิริ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

26 ธ.ค. 2511 

52. พลโท แสวง เสนาณรงค ์ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 26 ธ.ค. 2511 
53. มาร์กอส (ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์) นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 9 ม.ค. 2511 
54. หม่อมงามจิตต ์บูรฉตัร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
5 ส.ค. 2513 

55. นายสุวรรณ ร่ืนยศ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

5 ส.ค. 2513 

56. ศ.หยดุ แสงอุทยั นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 5 ส.ค. 2513 
57. ศ.เดือน บุนนาค เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
28 มิ.ย. 2514 

58. สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

17 ส.ค. 2515 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
59. ศ.พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืน

นราธิปพงศป์ระพนัธ์ 
วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

17 ส.ค. 2515 

60. ศ.ประกอบ หุตะสิงห์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 17 ส.ค. 2515 
61. ศ.จิตติ ติงศภทิัย ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 17 ส.ค. 2515 
62. นายบุญชู โรจนเสถียร พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
17 ส.ค. 2515 

63. ศ.ประยรู กาญจนดุล รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 17 ส.ค. 2515 
64. ตวนก ูอบัดุลฮาริม มูลคัซมั ซาห์ 

สมเดจ็พระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย 
(ประกอบพิธีฯ 2 ก.พ.2516) 

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 18 ม.ค. 2516 

65. นายวสูิตร อรรถยติุ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิทางการทูต 13 ก.ย. 2516 
66. ศ.จ๊ีด เศรษฐบุตร นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 2 ต.ค. 2518 
67. ศ.สุพฒัน์ สุธาธรรม พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
2 ต.ค. 2518 

68. ศ.คุณนวลนาฎ อมาตยกุล สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

2 ต.ค. 2518 

69. หม่อมหลวง เดช สนิทวงศ ์ เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ต.ค. 2518 

70. ศ.คุณหญิง สุภาพ ยศสุนทร เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ต.ค. 2518 

71. พล.ต.ต.อรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 มิ.ย. 2520 
72. พระนิติการณ์ประสม นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 มิ.ย. 2520 
73. หม่อมหลวง บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
16 มิ.ย. 2520 

74. ศ.วกิรม เมาลานนท ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 27 ต.ค. 2520 
75. ศ.บญัญติั สุชีวะ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 27 ต.ค. 2520 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
76. นายสุขมุ นวพนัธ์ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
27 ต.ค. 2520 

77. นายวญิญู องัคณารักษ ์ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 27 ต.ค. 2520 
78. ศ.สุธรรม ภทัราคม นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 20 ต.ค. 2521 
79. ศ.กาํธร พนัธุลาภ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 20 ต.ค. 2521 
80. ศ.ประภาศน์ อวยชยั นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 20 ต.ค. 2521 
81. นายยกุต ์ณ ถลาง พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
20 ต.ค. 2521 

82. ดร.กนตธี์ร์ ศุภมงคล รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 20 ต.ค. 2521 
83. ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
20 ต.ค. 2521 

84. นายจรวย บริบูรณ์ รัฐศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 20 ต.ค. 2521 
85. นายทาเกโอ ฟกูดุะ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 25 ต.ค. 2522 
86. นายประพจน์ ถิระวฒัน์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 25 ต.ค. 2522 
87. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร 
รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 ต.ค. 2523 

88. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

29 ต.ค. 2523 

89. มจ.หญิง พนูพิศมยั ดิศกลุ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

29 ต.ค. 2523 

90. นายเคร่ง สุวรรณวงศ ์ รัฐศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 ต.ค. 2523 
91. นายเฉลิม วฒิุโฆสิต วารสารศาสตรมหาบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
29 ต.ค. 2523 

92. ศ.สมภพ โหตระกิต นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 31 ต.ค. 2524 
93. นายสวสัด์ิ โอสถานุเคราะห์ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
31 ต.ค. 2524 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
94. ศ.อดุล วเิชียรเจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
31 ต.ค. 2524 

95. คุณหญิง จนัทนี สนัตะบุตร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

5 ส.ค. 2525 

96. ศ.นพ.สุด แสงวเิชียร สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

5 ส.ค.2525 

97. ศ.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

5 ส.ค. 2525 

98. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

5 ส.ค. 2525 

99. สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 5 ส.ค. 2525 

100. สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ
วฒันา 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

4 ส.ค. 2526 

101. ศ.ไพโรจน์ ชยันาม นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 4 ส.ค. 2526 
102. ศ.ประยรู จินดาประดิษฐ ์ พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
4 ส.ค. 2526 

103. นายทวี หนุนภกัดี บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 4 ส.ค. 2526 
104. ศ.นิคม จนัทรวทุิร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
4 ส.ค. 2526 

105. นายณรงค ์ศรีสอา้น เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

4 ส.ค. 2526 

106. นายสุภา ศิริมานนท ์ วารสารศาสตรมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

4 ส.ค. 2526 

107. ประธานาธิบดี REAGAN รัฐศาสตร/เศรษฐศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

2526 

108. Yasuhiro Nakasone รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 2526 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
109. สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี 
รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 26 ก.ค. 2527 

110. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร 

นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 26 ก.ค. 2527 

111. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค. 2527 

112. สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์
วลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค. 2527 

113. ศ.ดร.พนสั สิมะเสถียร พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค. 2527 

114. ศ.วโิรจน์ เลาหะพนัธ์ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 26 ก.ค. 2527 
115. ศ.ชิน อยูดี่ สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
26 ก.ค.27 

116. นายเสง่ียม เผา่ทองศุข วารสารศาสตรมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค. 2527 

117. ประธานาธิบดี หล่ี เซียนเนียน เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

13 มี.ค. 2528 

118. คุณหญิง อมัพร มีศุข สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

25 ก.ค. 2528 

119. นายจาํนง รังสิกลุ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

25 ก.ค. 2528 

120. ดร.เสนาะ อนูากลู พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

31 ก.ค. 2529 

121. นายอนนัต ์อนนัตกลู รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 31 ก.ค. 2529 
122. พ.ต.หญิง คุณหญิง ผอบ 

โปษะกฤษณะ 
ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาภาษาไทย) 

31 ก.ค. 2529 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
123. พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ิ ปยตุโต) ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (สาขาปรัชญา) 
31 ก.ค. 2529 

124. ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

31 ก.ค. 2529 

125. นายชนะ รุ่งแสง พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

30 ก.ค. 2530 

126. ศาสตราจารย ์หิรัญ รดีศรี บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 30 ก.ค. 2530 
127. ผศ.ณฐัไชย ตนัติสุข สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
30 ก.ค. 2530 

128. นางสาวศรีสวา่ง พัว่วงศแ์พทย ์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

30 ก.ค. 2530 

129. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสม-
สวลี 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

20 ก.ค. 2531 

130. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ และวทิยาศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

20 ก.ค. 2531 

131. ศ.จาํรัส เขมะจารุ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 20 ก.ค. 2531 
132. ศ.สงัเวยีน อินทรวชิยั บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 20 ก.ค. 2531 
133. นายธนินท ์เจียรวนนท ์ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
20 ก.ค. 2531 

134. นายถาวร พรประภา พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

20 ก.ค. 2531 

135. นายบุญมา วงศส์วรรค ์ เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

20 ก.ค. 2531 

136. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขามานุษยวิทยา) 

27 ก.ค. 2532 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
137. ศ.โสภณ รัตนากร นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 27 ก.ค. 2532 
138. นายดาํรงค ์กฤษณามระ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 27 ก.ค. 2532 
139. นายมารวย ผดุงสิทธ์ิ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
27 ก.ค. 2532 

140. ดร.เสนาะ อนูากลู เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

27 ก.ค. 2532 

141. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 2 ส.ค. 2533 

142. นายชวลิต ธนะชานนัท ์ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ส.ค. 2533 

143. นายสมหมาย ฮุนตระกลู เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ส.ค. 2533 

144. นายสรรพสิริ วริิยศิริ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ส.ค. 2533 

145. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาภาษาไทย) 

25 ก.ค. 2534 

146. นายสมภพ อมาตยกลุ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

25 ก.ค. 2534 

147. ศ.เสน่ห์ จามริก รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาการเมืองการปกครอง) 

25 ก.ค. 2534 

148. พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ
และการทูต) 

25 ก.ค. 2534 

149. นายจรูญพนัธ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ) 

25 ก.ค. 2534 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
150. ศ.วารุณี บิณฑสนัต ์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
25 ก.ค.2534 

151. นายบุญธรรม ต.สุวรรณ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

25 ก.ค. 2534 

152. ฯพณฯ ไกสอน พมวหิาน 
ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 8 ม.ค. 2535 

153. สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

30 ก.ค. 2535 

154. นางอองซาน ซูคย ี รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 30 ก.ค. 2535 
155. ศ.ดร.อมร จนัทร์สมบูรณ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 30 ก.ค. 2535 
156. นายอาทร ติตติรานนท ์ พาณิชยศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
30 ก.ค. 2535 

157. ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

30 ก.ค. 2535 

158. พ.อ.(หญิง) ดร.คุณนิออน สนิทวงศ ์
ณ อยธุยา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

30 ก.ค.2535 

159. ศ.ดร.พล.ต.บญัชา มินทรขินร์ สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาสังคมวทิยา) 

30 ก.ค. 2535 
 

160. นางช้ืน (ชูศรี) สกลุแกว้ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาการละคอน) 

30 ก.ค. 2535 

161. ฯพณฯ อารพดั กอนซ์ 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฮงัการี 

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 ก.พ. 2536 
 

162. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
อินเดีย นาย พี.ว.ีนรสิง หะราว 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

8 เม.ย. 2536 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
163. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
29 ก.ค. 2536 

164. ศ.ดร.ประชุม โฉมฉาย นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 ก.ค. 2536 
165. นายถนอม องัคณะวฒันา บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
29 ก.ค. 2536 

166. ศ.สุธี นาทวรทตั บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

29 ก.ค. 2536 

167. นางฤดี จิวาลกัษณ์ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 29 ก.ค. 2536 
168. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาการเมืองการปกครอง) 
29 ก.ค. 2536 

169. นายอานนัท ์ปันยารชุน เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

29 ก.ค. 2536 

170. ดร.สายสุรี จุติกลุ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

29 ก.ค. 2536 

171. นายสุวฒัน์ วรดิลก ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

29 ก.ค. 2536 

172. พระธรรมโกศาจารย ์(พทุธทาสภิกข)ุ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

29 ก.ค. 2536 

173. นายเกษม ศิริสมัพนัธ์ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

29 ก.ค. 2536 

174. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาเทคโนโลยชีนบท)  

27 ก.ค. 2537 

175. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 

27 ก.ค. 2537 
 

176. ศ.คนึง ฦๅไชย นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 27 ก.ค. 2537 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
177. ศ.วารี หะวานนท ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
27 ก.ค. 2537 

178. นายไสว พราหมณี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

27 ก.ค. 2537 

179. พระเทพวสุิทธิเมธี (ปัญญานนัทภิกข)ุ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

27 ก.ค. 2537 

180. ศ.สญัญา ธรรมศกัด์ิ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

27 ก.ค. 2537 

181. นายเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

27 ก.ค. 2537 

182. นายศรีภูมิ ศุขเนตร วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ  

27 ก.ค. 2537 

183. พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

27 ก.ค. 2537 

184. ศ.นพ.เปรม บุรี แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

27 ก.ค. 2537 

185. สมเดจ็พระนางเจา้ฯ บรมราชินีนาถ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (ปีการศึกษา 2534) 

31 ก.ค. 2538 
 

186. ดร.อรุณ ภาณุพงศ ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 31 ก.ค. 2538 
187. ดร.วรีวฒัน์ กาญจนดุล บญัชีศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
31 ก.ค. 2538 

188. ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทกัษ ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

31 ก.ค. 2538 

189. ศ.ดร.วเิชียร วฒันคุณ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาการระหวา่งประเทศและ
การทูต) 

31 ก.ค. 2538 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
190. ดร.อรัญ ธรรมโน เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
31 ก.ค. 2538 

191. ศ.ดร.ฟมิูโอะ นิชิโน วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

 

192. นางพนิดา สิทธิวรรณ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาการละคอน) 

31 ก.ค. 2538 

193. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ปีการศึกษา 
2537) และวทิยาศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ) (ปี
การศึกษา 2538) 

31 ก.ค. 2539 

194. ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 31 ก.ค. 2539 
195. ศ.ดร.คุณหญิง พยอม สิงห์เสน่ห์ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 31 ก.ค. 2539 
196. ศ.พญ.พยอม อิงคตานุวฒัน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-

ศกัด์ิ (สาขาวิชาจิตวทิยา) 
31 ก.ค. 2539 

197. นายสุชีพ ปุญญานุภาพ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาวิชาปรัชญา) 

31 ก.ค. 2539 

198. พระพรหมคุณาภรณ์ 
(จิรปุญโญ ด.เจียม กลุละวณิชย)์ 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

4 ส.ค. 2539 

199. นายเชาว ์ทองมา วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

31 ก.ค. 2539 

200. รศ.จาํเรียง ภาวจิิตร สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

31 ก.ค. 2539 

201. ศ.นพ.ทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ ์ แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

31 ก.ค. 2539 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันทีไ่ดรับ 
202. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติม-

ศกัด์ิ (สาขาการจดัการ) 
31 ก.ค. 2540 

203. ศ.ดร.คณิต ณ นคร นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 31 ก.ค. 2540 
204. พระครูอาทรประชานาถ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
31 ก.ค. 2540 

205. รศ.เฉลิมศรี ธรรมบุตร สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขามานุษยวทิยา) 

31 ก.ค. 2540 

206. ศ.นพ.อารี วลัยะเสว ี แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

31 ก.ค. 2540 

207. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สขาเทคโนโลยกีารเกษตร) 

30 ก.ค. 2541 

208. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกมุารี 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาภาษาจีน) 

30 ก.ค. 2541 

209. ศ.เกษรี ณรงคเ์ดช บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 31 ก.ค. 2541 
210. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 28 ต.ค. 2542 
211. นายนนทพล น่ิมสมบุญ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 28 ต.ค. 2542 
212. ศ.พิพฒัน์ โปษยานนท ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
28 ต.ค. 2542 

213. ศ.ดร.อมัมาร สยามวาลา เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

28 ต.ค. 2542 

214. นายพงษศ์กัด์ิ พยฆัวเิชียร วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

28 ต.ค. 2542 

215. รศ.พญ.คุณหญิง อมัพร สุคนธมาน แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

28 ต.ค. 2542 

216. นายโคฟ่ี อนันนั รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 11 ก.พ. 2543 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
217. สุลต่านซาลาฮุดดินอบัดุล อสซิซ ซาห์ สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี

บณัฑิตฯ 
29 มี.ค. 2543 

218. คิอาย ีฮจัญี อบัดุรเราะห์มาน วา ฮิด นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 10 พ.ค. 2543 
219. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ พฒันาชุมชนดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
28 ก.ค. 2543 

220. สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

28 ก.ค. 2543 

221. สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาปรัชญาและ
ศาสนา) 

28 ก.ค. 2543 
 

222. อ.ชุมพล จนัทรทิพย ์ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 28 ก.ค. 2543 
223. ศ.ธวชั ภูษิตโภยไคย บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 28 ก.ค. 2543 
224. ศ.ดร.ทศัเดช อรุณสมิทธิ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
28 ก.ค. 2543 

225. นายประยรู เถลิงศรี บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

28 ก.ค. 2543 

226. นายเชาวน์ สายเช้ือ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 28 ก.ค. 2543 
227. หม่อมเจา้ ชาตรีเฉลิม ยคุล วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
28 ก.ค. 2543 

228. นายมานิจ สุขสมจิตร วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

28 ก.ค. 2543 

229. ศ.ดร.เสริน ปุณณหิตานนท ์ สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ(สาขาสงัคม
วทิยา) 

28 ก.ค. 2543 
 

230. ศ.กิติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย ์ แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

28 ก.ค. 2543 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
231. นายซึซึมุ โยดะ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-

ศกัด์ิ (สาขาเทคโนโลยพีลงังาน) 
28 ก.ค. 2543 

232. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทนัตแพทยศาสตรดุษฏีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค. 2544 

233. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร 

ศิลปศาสตรดุษฏีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาสหวทิยาการ) 

26 ก.ค. 2544 

234. ศ.ดร.อกัขราทร จุฬารัตน นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 26 ก.ค.2544 
235. ศ.ศุภชยั พิศิษฐวานิช บญัชีดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 26 ก.ค.2544 
236. นางขนิษฐา เทวนิทรภกัดี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฏี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
26 ก.ค.2544 

237. นางวิจิตร ระววิงศ ์ พฒันาแรงงานและสวสัดิการ 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค.2544 

238. นายสุชาติ สวสัด์ิศรี ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาวิชาภาษาไทย) 

26 ก.ค.2544 

239. พระเทพโสภณ (ประยรู มีฤกษ)์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา) 

26 ก.ค 2544 

240. นายซุซุมิ มะซุโอ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค.2544 

241. อ.นพ.อุดม ลกัษณวจิารณ์ แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

26 ก.ค.2544 

242. ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาชีวเวชศาสตร์) 

26 ก.ค.2544 

243. ศ.มารุต บุนนาค นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 2 ส.ค.2545 
244. ศ.คุณหญิง นงเยาว ์ชยัเสรี บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
2 ส.ค. 2545 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
245. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
2 ส.ค. 2545 

246. Dr. Hans Kappe ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ส.ค. 2545 

247. อ.พญ. สมบูรณ์ เกียรตินนัท ์ แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ส.ค.2545 

248. รศ.พญ พชัรา วสุิตกลุ แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

2 ส.ค.2545 

249. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร 

สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎี 
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

2 ส.ค.2545 

250. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี 

วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ (สาขาเทคโนโลยชีนบท) 

2 ส.ค.2545 

251. สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิ
วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติศกัด์ิ 
(สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ) 

2 ส.ค.2545 

252. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาเทคโนโลย)ี 

1 ส.ค.4546 

253. สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิ
วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค.2546 
 

254. นายบณัฑูร ลํ่าซาํ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค.2546 

255. บาทหลวง โจเซฟ เอช ไมเยอร์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค.2546 

256. นายเกษมสันต ์วลิาวรรณ พฒันาแรงงานและสวสัดิการดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค.2546 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
257. ศ.เกียรติคุณ ดร.สนิท มกรแกว้เกยรู วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติม-

ศกัด์ิ (สาขาเทคนิคการแพทย)์ 
1 ส.ค.2546 

258. ศ.พิเศษ ทนัตแพทย ์ท่านผูห้ญิง 
เพช็รา เตชะกาํพชุ 

ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค.2546 

259. ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณฐั ภมรประวติั แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค.2546 

260. สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรม
ราชีนีนาถ 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

6 ส.ค.2547 

261. นพ.บุญยงค ์วงศรั์กมิตร พฒันาชุมชนดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

6 ส.ค.2547 

262. ศ.เกียรติคุณ พญ.อนงค ์เพียรกิจกรรม แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

6 ส.ค.2547 

263. ศ.เกียรติคุณ ทพ.ดร.สถิตย ์สิริสิงห ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

6 ส.ค.2547 

264. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี 

วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

4 ส.ค.2548 

265. นายพิชยั ชุณหวชิร บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 4 ส.ค.2548 
266. นายประยงค ์รณรงค ์ พฒันาชุมชนดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
4 ส.ค.2548 

267. ศ.เกียรติคุณ ดร.วฑูิรย ์ไวยนนัท ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 

4 ส.ค.2548 

268. ศ.เรืองศกัด์ิ กนัตะบุตร สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

4 ส.ค.2548 

269. ดร.ซูซิโล บมับงั ยโูดโยโน 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 15 ธ.ค. 2548 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
270. นายชาตรี โสภณพานิช บริหารธุกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
10 ส.ค.2549 

271. นายชวน หลีกภยั รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาการเมืองการปกครอง 

10 ส.ค.2549 

272. นายแผน วรรณเมธี รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาบริหารรัฐกิจ 

10 ส.ค.2549 

273. นายอานนัท ์ปันยารชุน รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาการระหวา่งประเทศ 

10 ส.ค.2549 

274. นายสรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

10 ส.ค.2549 

275. Prof. Dr. Shigeru Hisajima วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

10 ส.ค.2549 

276. รศ.ประทีป พนัธุมวนิช ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

10 ส.ค.2549 

277. นางปราณี เผอิญโชค บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

10 ส.ค.2549 

278. ร.ต.ต.วชิยั สุริยทุธ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตกิตติม-
ศกัด์ิ สาขาเกษตรยัง่ยนื 

10 ส.ค.2549 

279. นายมีชยั วรีะไวทยะ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

6 ก.ย. 2550 

280. ศ.กิตติคุณ กฤษฎา อรุณวงษ ์ณ 
อยธุยา 

สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

6 ก.ย. 2550 

281. ศ.ดร.ไพศิษฐ ์พิพฒันกลุ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 14 ส.ค. 2551 
282. ศ.เกษมสนัต ์วลิาวรรณ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
14 ส.ค. 2551 

283. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกลุ เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

14 ส.ค. 2551 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
284. นายนทัธี จิตสวา่ง สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
14 ส.ค. 2551 

285. คุณนิลวรรณ ป่ินทอง วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

14 ส.ค. 2551 

286. ศ.เกียรติคุณ พญ. ดร.จนัทรา 
เหล่าถาวร 

วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาชีวเวชศาสตร์) 

14 ส.ค. 2551 

287. รศ.ดร.ทศันา บุญทอง พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

14 ส.ค. 2551 

288. อ.ศิริ วชิเวช ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

14 ส.ค. 2551 

289. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร 

วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาการบริหาร
เทคโนโลย)ี 

13 ส.ค. 2552 

290. นายเดชอุดม ไกรฤทธ์ิ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 13 ส.ค. 2552 
291. นายมนู  เลียวไพโรจน์ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
13 ส.ค. 2552 

292. ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาการระหวา่งประเทศ) 

13 ส.ค. 2552 

293. รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนนัตธรรม เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

13 ส.ค. 2552 

294. นางดาราวรรณ  ธรรมารักษ ์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

13 ส.ค. 2552 

295. นายไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม พฒันาชุมชนดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

13 ส.ค. 2552 

296. ศ.นพ. สุชาติ อินทรประสิทธ์ิ แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

13 ส.ค. 2552 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
297. นพ.หทยั ชิตานนท ์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
13 ส.ค. 2552 

298. ศ.ดร.ปรีดา วบิูลยส์วสัด์ิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาการจดัการวศิวกรรม) 

13 ส.ค. 2552 

299. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ  
(สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา) 

13 ส.ค. 2553 

300. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัร- 
กิติยาภา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ  
(สาขาการบริหารงานยติุธรรม) 

13 ส.ค. 2553 

301. นายศุกรีย ์ แกว้เจริญ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 13 ส.ค. 2553 
302. ศาสตราจารย ์เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรี-

ธรรม 
เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

13 ส.ค. 2553 

303. ศาสตราจารย ์ฟกุยู ฮะยะโอะ 
(Professor Fukui Hayao) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ศึกษา) 

13 ส.ค. 2553 

304. สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาภาษาศาสตร์) 

26 ส.ค. 2553 

305. นายปรีชา  ปิตานนท ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขากายภาพบาํบดั) 

13 ส.ค. 2553 

306. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย ์
เกษม วฒันชยั 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

13 ส.ค. 2553 

307. คุณหญิง จรัสศรี ทีปิรัช การผงัเมืองดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

13 ส.ค. 2553 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
308. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัร   

กิติยาภา 
นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 10 ส.ค. 2554 

309. ศ. ดร.โบโด บี. ชเลเกลมิลช ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 10 ส.ค. 2554 
310. รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร สงัคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
10 ส.ค. 2554 

311. นางผาณิต  พนูศิริวงศ ์ วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 10 ส.ค. 2554 
312. ศ.ดร.ยงยทุธ  ยทุธวงศ ์ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาเคมี) 
10 ส.ค. 2554 

313. ศ.เกียรติคุณ ดร.วนัเพญ็ ชยัคาํภา วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาเทคนิคการแพทย)์ 

10 ส.ค. 2554 

314. ศ.เกียรติคุณ เสริมศกัด์ิ  นาคบวั ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ (สาขาวชิาศิลปะการ
ออกแบบหตัถอุตสาหกรรม) 

10 ส.ค. 2554 

315. H.I.H. Prince Akishino วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร) 

27 พ.ย. 2555 

316. ศ.พิเศษ ไพโรจน์  วายภุาพ นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 30 ส.ค. 2555 
317. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 30 ส.ค. 2555 
318. ศ.รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ุ เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 30 ส.ค. 2555 
319. นายบุญชู  ตรีทอง ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาการบริหารสงัคม) 
30 ส.ค. 2555 

320. นางเพญ็ประภา เกษมสุวรรณ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

30 ส.ค. 2555 

321. พระไพศาล  วสิาโล ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาพทุธศาสนศึกษา) 

30 ส.ค. 2555 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
322. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศกัด์ิ โล่ห์เลขา แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 30 ส.ค. 2555 
323. ศ.ประยงค ์ ระดมยศ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาเทคนิคการแพทย)์ 
30 ส.ค. 2555 

324. ศ.ดร.ทิมโมธี  เอ เดอรูเอน ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ 

30 ส.ค. 2555 

325. นายกาํพล  ศรธนะรัตน์ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาการบริหารเทคโนโลย)ี 

30 ส.ค. 2555 

326. นายอุดร  ตนัติสุนทร ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาสหวทิยาการ) 

30 ส.ค. 2555 

327. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ 
ศรีรัศม์ิพระวรชายา ในสมเดจ็ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร 

ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค. 2556 

328. คุณหญิงชฏา  วฒันศิริธรรม บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 1 ส.ค. 2556 
329. ดร.ศุภชยั  พานิชภกัด์ิ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาการระหวา่งประเทศ) 
1 ส.ค. 2556 

330. ศาสตราจารย ์ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ ์ รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาการเมืองการปกครอง) 

1 ส.ค. 2556 

331. ดร.ไดซาข ุ อิเคดะ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาปรัชญา) 

1 ส.ค. 2556 

332. ผูช่้วยศาสตราจารย ์บณัฑร อ่อนดาํ สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาสังคมวทิยา) 

1 ส.ค. 2556 

333. นายแพทย ์ธนู  ชาติธนานนท ์ แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาจิตเวชศาสตร์) 

1 ส.ค. 2556 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
334. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.

นายแพทย ์ทาคาชิ  ทาจิริ 
แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาศลัยศาสตร์) 

1 ส.ค. 2556 

335. รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ดร. 
จีรศกัด์ิ  นพคุณ 

ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค. 2556 

336. Professor Dr.John Borkowski ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาวชิาสถิติ) 

1 ส.ค. 2556 

337. ศาสตราจารย ์ดร.ยอดทหยั เทพธรานนท ์ วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด ์
(สาขาเคมี) 

1 ส.ค. 2556 

338. นายแพทย ์สาํลี เปล่ียนบางชา้ง สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ 

1 ส.ค. 2556 

339. Professor Christopher O’Brien,OBE วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาวศิวกรรม 
อุตสาหการ) 

1 ส.ค. 2556 

340. นายพิเศษ  เลิศวไิล วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ (สาขาวศิวกรรมเคมี) 

1 ส.ค. 2556 

341. นายประทีป  ตั้งมติธรรม วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขานวตักรรมการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย)์ 

1 ส.ค. 2556 

342. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาประวติัศาสตร์) 

6 ส.ค. 2557 

343. พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้
โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ  

6 ส.ค. 2557 

344. ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกลุ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ           
สาขาวชิาสหวทิยาการ 

6 ส.ค. 2557 

345. นายยทุธนา  มุกดาสนิท วารสารศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 6 ส.ค. 2557 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
346. รองศาสตราจารย ์ดร.โรเบิร์ต  

เอม็. แฮค็แมน 
ปรัชญาดุษฎีกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์การแพทย ์

6 ส.ค. 2557 

347. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ทนัตแพทย ์
วนิยั  ศิริจิตร 

ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาทนัต
แพทยศาสตร์ 

6 ส.ค. 2557 

348. อาจารย ์เผา่ทอง  ทองเจือ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาศิลปะการ
ออกแบบพสัตราภรณ์ 

6 ส.ค. 2557 

349. Professor Chitoshi  MIKI ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

6 ส.ค. 2557 

350. ศาสตราจารย ์ดร.ฟิลิป ชี. เซอริลโล่ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 พ.ย. 2558 
351. น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 16 พ.ย. 2558 
352. นายธนากร  เสรีบุรี ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวชิาอาเซียนจีนศึกษา 
16 พ.ย. 2558 

353. ศาสตราจารย ์ดร.เมลานี สาโดโน    
ดีจามิล 

ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ  
สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ 

16 พ.ย. 2558 

354. ศาสตราจารย ์ดร.สวสัด์ิ ตนัตระรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
และการส่ือสาร 

16 พ.ย. 2558 

355. ศาสตราจารย ์ดร.สุชิต กมุาร์ โฆษ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวชิาสถิติ 

16 พ.ย. 2558 

356. นายอาสา  สารสิน รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาการระหวา่งประเทศ 

12 พ.ย. 2559 

357. รองศาสตราจารย ์อรุณี วริิยะจิตรา ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา 

12 พ.ย. 2559 
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ลําดับที่ รายพระนาม/ชื่อนามสกลุ ชื่อปริญญากติติมศกัดิ ์ วันที่ไดรับ 
358. ศาสตราเกียรติคุณ ดร.สมจิต  

หนุเจริญกลุ 
พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

12 พ.ย. 2559 

359. ดร.คาสุทากา  โคกิ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

12 พ.ย. 2559 

360. นางเตือนใจ  ดีเทศน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวชิาชนบทศึกษาและการพฒันา 

12 พ.ย. 2559 

361. นางจนัทวภิา  อภิสุข สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยา
มหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวชิาสังคมวทิยา 

12 พ.ย. 2559 

362. พระปพนพชัร์ ภิบาลภกัด์ินิธี ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์

12 พ.ย. 2559 

 


