
สรุปรายพระนาม รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วัน เดือน ปี รายพระนาม รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ชื่อปริญญาและสาขาที่ได้รับ ระดับ หมายเหตุ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2539 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
    พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน    

วันที่ 17 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
      สาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
  ประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

วันที่ 22 ธันวาคม 2541 1.พันจ่าเอกด ารงศักดิ์ นิรันต์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
 2.นายวินัย สะมะอุน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 3. นายทองสุข ทองหลิม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
   สาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร   

 4.พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 5. นายธัญญา โพธิ์วิจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.ตรี  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   

 6. นางชลกร มหาปิยศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.ตรี  
   สาขาบริหารธุรกิจ   

 7. นายสมชัย  ช าพาลี ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.ตรี  
   สาขาวิชาดนตรีไทย   
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วัน เดือน ปี รายพระนาม รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ชื่อปริญญาและสาขาที่ได้รับ ระดับ หมายเหตุ 

วันที่ 22 มกราคม 2542 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา   

วันที่ 24 ธันวาคม 2542 1. นายมารุต     บุญนาค ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

 2. นายไพรัช      สังวริบุตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
  สาขานิเทศศาสตร์   

 3. นายสายหยุด   จ าปาทอง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาการบริหารการศึกษา   

พ.ศ.2547 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ ป.เอก  
 นัดดามาตุ (ประชาสัมพันธ์)    

วันที่ 18 มกราคม 2549 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
 พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร   
 สยามมกุฎราชกุมาร    

1. เรืออากาศตรีพิน เรืองนนท์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
 สาขาวิชาดนตรีไทย   

2.ฯพณฯชีค อาหมัด อัลฟาหัด อัลซาบาห์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา   

3. พระครูไพศาลชัยกิจ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
     (เทพหัรัญย์ มหามงคลรัฐ) สาขาวิชายุทธศาสตร์กาพัฒนา   
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วันที่ 18 มกราคม 2549 4. นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชาการตลาด   

5. นายธนา ไชยประสิทธิ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   

6. นายประสงค์ โฆษิตานนท์ ศิลปศาสตาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

7. นายวิโรจน ์ ฟักสุวรรณ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

8. นางกัญญา มูลศิริ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา   

วันที่ 17 มกราคม 2550 Mr.Joseph  S.Blatter  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
   สาขาวิชา   

วันที่ 30 มกราคม 2551 1. ศาสตราจารย์ ดร.ฮา  จอง คิว วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
   สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์   

2. นายปัญญา ถนอมรอด นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชานิติศาสตร์   

3. นายสมพร กรวาทิน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
   สาขาวิชาดนตรีไทย   
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วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
2548     อดุลยเดช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ป.เอก  
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   

5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
    อัคราชกุมารี 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
สาขาวิชาเคมี   

6. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
     สิรวิัฒนาพรรณวดี 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์   

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
2550 สาขาภาษาฝรั่งเศส   
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วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 1. นายสมชาญ บุญเกิด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
  สาขาดนตรีไทย   

2. นายอาจหาญ ทรงงามทรัพย์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา   

3. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชาศิลปกรรม   

4. นายพรชัย จุฑามาศ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชาชีววิทยา   

5. นายวรวุฒ ิ โรจนพานิช บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา   

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 1. พระพรหมวชิรญาณ  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
  สาขาการบริหารหารศึกษา   
2. นายชนะ ช านิราชกิจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  

   สาขาวิชาดนตรีไทย   
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วัน เดือน ปี รายพระนาม รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ชื่อปริญญาและสาขาที่ได้รับ ระดับ หมายเหตุ 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 1. ร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้าหลานเธอ 
    พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
 สาขาวิชานิติศาสตร์   

2. นายทฤษฎี สหวงษ ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ป.โท  
 สาขาวิชาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การประถมศึกษา)   

3. นายวิชาญ จุ้ยแจ้ง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.เอก  
 สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน   

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 
2557 

นายพยุง สงพูล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ป.โท  
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ป.เอก  

ประจ าปีการศึกษา 2562 1. Professor.Dr.Takemoto Takuji ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

ป.เอก  

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาบริหารและการพัฒนาชุมชน 

ป.เอก  

3. ศาสตราจารย์หลี่ กั๋วซิน ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(การจัดการ) 

ป.เอก  

 
 


