
พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2521 1 ศ.ปวิณ      ปุณศรี 9 กสิกรรมและสตัวบาล

2 ร.ต.อวยชยั                   วีรวรรณ 12 กสิกรรมและสตัวบาล
3 นายประดิษฐ์                มชัฌิมา 13 เศรษฐศาสตร์

2532 1 นางกนิษฐรัตน์              เยน็กาย 37 วนศาสตร์

2533 1 นายสืบ                         นาคะเสถียร 29 วนศาสตร์

2536 1 35 วิยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

2 ดร.อ าพล                       เสนาณรงค์ 11 เกษตร

3 ดร.ปลอดประสพ         สุรัสวดี 23 ประมง

4 นายผ่อง                         เล่งอ้ี 15 วนศาสตร์

5 นายเกียรติพงศ ์             น้อยใจบุญ 26 วิศวกรรมศาสตร์
6 นายทวีศกัด์ิ                    พนัธุ์เสง่ียม 29 เศรษฐศาสตร์

2537 1 รศ.บุญสม                      สุวชิรัตน์ 12 วิศวกรรมศาสตร์

2  รศ.ดร.วิเชียร                  มากตุ่น ป.โท วิทยาศาสตร์

3 พล.ท.วิมล                     วิวฒัน์วานิช 11 เกษตร

4  นายครรชิต                    ฐานิสโร 30 เกษตร

5  นายมนตรี                      ด่านไพบูลย์ 31 เกษตร
6 นายจ านงค ์                    โพธิสาโร 5 วนศาสตร์

2538 1  นายปราโมทย ์               ไมก้ลดั 18 วิศวกรรมศาสตร์

2 ศ.ดร.เป่ียมศกัด์ิ                เมนะเศวต 26 ประมง

3 ดร.อนนัต ์                    ดาโลดม 21 กสิกรรมและสตัวบาล

4 นายมานพ                      เผือกสุวรรณ 16 วนศาสตร์

5 นายเสน่ห์                      ผลประสิทธ์ิ 19 ประมง

6 นายมนตรี                     รุมาคม 12 กสิกรรมและสตัวบาล

7 นางอนุรัตน์                  เทียมทนั 27 วิทยาศาสตร์

8 นายปฎิภาณ                   คชภกัดี 31 วิศวกรรมศาสตร์

9 น.ส.ประกายรัตน์    แสงเจริญรัตน์ 28 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
10 นายเผ่าพงศ ์                 พงศพ์นรัตน์ 25 เกษตร

2539 1 นายชชัวาลย ์                ศรีสวสัด์ิเล็ก 21 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

2 ร.ต.ประพาส                ลิมปะพนัธุ์ 14 กสิกรรมและสตัวบาล

3 นายเพชรรัตน์             วรรณภีร์ 17 กสิกรรมและสตัวบาล

พระนามและนามผู้ที่ได้รับคดัเลือกเป็นนิสิตเก่าดเีด่น  

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นิสิตเก่าดเีด่น

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ   เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี   



4  ศ.ดร.วนัเพญ็   ชยัค  าภา 20 สตัวแพทย์

พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2539 5  ดร.สมหมาย               สุรกุล 16 กสิกรรมและสตัวบาล

6 นายสมาน                    ศิริภทัร 19 เกษตร

7 ศ.สุจินต ์   จินายน 13 เกษตร
8 นายสุวจัน์                    ลิปตพลัลภ 33 วิศวกรรมศาสตร์

2540 1 น.ส.พีรรัตน์           องักุรรัตน 18 เศรษฐศาสตร์

2 นายบรรณพจน์            ดามาพงศ์ 30 บริหารธุรกิจ

3 ดร.พิศิษฐ์                    วรอุไร 12 เกษตร
4 นายโชคชยั                   ช่วยณรงค์ 31 เกษตร

2541 1 นายพรชยั                    มงคลวนิช 37 วิศวกรรมศาสตร์

2 นายพงศ ์                      โสโน   13 วนศาสตร์

3  นายสุภาพ                     เอ้ือวงศก์ูล 24 เกษตร

4  นายประพฒัน์              ปัญญาชาติรักษ์ 31 วนศาสตร์
5  ศ.สมเพียร   เกษมทรัพย์ 17 กสิกรรมและสตัวบาล

2542 1  นายประทิต                    สนัติประภพ 41 วิศวกรรมศาสตร์

2  นายจ านงค ์                     สมประสงค์ 14 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

3  นายบุญวงศ ์                   ไทยอุตสาห์ 23 วนศาสตร์

4 นายลิขิต                         สูจิฆระ 18 เกษตร
5  นายเฉลิมศกัด์ิ                วานิชสมบติั 29 เกษตร

2543 1  นายปานศุข                    ศรีโพธ์ิเจริญ 34 เกษตร

2 นายบรรจง                     นิสภวณิชย ์ 35 ประมง

3 นายวินยั                         ทรัพยรุ่์งเรือง 21 วนศาสตร์

4 ศ.ดร.สมบติั                   ธ ารงธญัวงศ์ 30 เกษตร

5 รศ.ดร.ส าอาง                 ศรีนิลทา 14 เกษตร

6 นายปรีชา                        เธียรเจริญ 19 ประมง
7 นายเอ็นนู                       ซ่ือสุวรรณ 28 เกษตร

2544 1 รศ.ดร.ประเสริฐ            ชิตพงศ์ 26 เกษตร

2 ศ.ดร.ธีระ                       สูตะบุตร 19 กสิกรรมและสตัวบาล

3 นายกิจจา                         ผลภาษี 20 วิศวกรรมศาสตร์

4 นายอนนัต ์                     เภตรา 32 เกษตร

5 นายตรีพล                       เจาะจิตต์ 24 เกษตร
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6 นายจ าลอง                       เพง็คลา้ย 15 วนศาสตร์

7 ดร.เอนก                         ศิลปพนัธุ์ 28 เกษตร

พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2544 8 นายมนตรี                       คงตระกูลเทียน 30 เศรษฐศาสตร์

9 ศ.ระพี          สาคริก 2 เกษตร

10 ศ.ไพฑูรย ์     อิงคสุวรรณ 9 กสิกรรมและสตัวบาล

11 ศ. ดร.สุธรรม  อารีกุล 8 เกษตร

12 ศ.ดร.ก าพล      อดุลวิทย์ 14 กสิกรรมและสตัวบาล
13 ว่าท่ีร้อยตรีอวบ                               เหมะรัชตะ 11 เกษตร

2545 1 ดร.อภิชาติ                          พงษศ์รีหดุลชยั 23 เกษตร

2 รศ.วุฒิชยั    กปิลกาญจน์ 30 วิศวกรรมศาสตร์

3 ศ.ดร.เจริญศกัด์ิ  โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์ 29 เกษตร

4 นายถนดัพจน์                    เศรษฐโอฬาร 30 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
5 นายมาโคโตะ                      โชดะ ป.โท เกษตร

2546 1 นางเพญ็พรรณ                   วงัวิวฒัน์ 17 กสิกรรมและสตัวบาล

2 ศ.ดร.อารันต ์  พฒัโนทยั 20 เกษตร

3 ศ.ทศพร           วงศรั์ตน์ 20 วิทยาศาสตร์

4 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทกัษ์ 25 กสิกรรมและสตัวบาล
5 รศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา                     ศรีเพญ็ 18 กสิกรรมและสตัวบาล

2547 1 คุณอรรถ                              สมร่าง 22 เกษตร

2 คุณสมาน                              กล่ินเกษร 23 เศรษฐศาสตร์

3 ดร.อดิศกัด์ิ                           ศรีสรรพกิจ 25 เกษตร

4 คุณยคุล                                ล้ิมแหลมทอง 28 สตัวแพทย์

5 คุณเฉลิมเกียรติ                    แสนวิเศษ 29 วนศาสตร์

6 พล.ต.ต.อดิเทพ                   ปัญจมานนท์ 30 เศรษฐศาสตร์

7 หม่อมหลวงชนะพนัธุ์        กฤดากร 19 วิศวกรรมศาสตร์

8 คุณนิยม                                ไวยรัชพานิช 25 วิทยาศาสตร์

9 ดร.ทวีศกัด์ิ                           ภู่หล า 28 เกษตร

10 รศ.ดร.วราภรณ์                    ธาระวานิช 23 เกษตร

11 ศ.ดร.สุรพล                          สงวนศรี 11 กสิกรรมและสตัวบาล

12 คุณประเสริฐ                          แจ่มกระจ่าง 21 ประมง

13 รศ.น.สพ.ปานเทพ   รัตนากร 32 สตัวแพทย์
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14 คุณดาวน้อย                           สุทธินิภาพนัธ์ 39 ศึกษาศาสตร์

15 ดร.สิทธิ                                บุณยรัตผลิน 25 ประมง

16 ศ.เกียรติคุณ ดร.อ านาจ        สุวรรณฤทธ์ิ 21 เกษตร

พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2547 17 ศ.ดร.พีระศกัด์ิ                      ศรีนิเวศน์ 27 เกษตร
18 ผศ.สุเทพ                              สิริวิทยาปกรณ์ 29 วิศวกรรมศาสตร์

2548 1 นายฉตัรชยั                          รัตโนภาส 24 วนศาสตร์

2 นายธงชาติ                            รักษากุล 24 เกษตร

3 นายสามารถ                        โชคคณาพิทกัษ์ 25 วิศวกรรมศาสตร์

4 นายบณัฑูร                           สุภคัวณิช 27 วนศาสตร์

5 นายสหสั                             บุญญาวิวฒัน์ 29 วนศาสตร์

6 ดร.อ าพน                             กิตติอ าพน 34 สงัคมศาสตร์

7 นายพิพิธ                              พรหมสิทธ์ิ 25 วิศวกรรมศาสตร์

8 นายรัตน์                               พานิชพนัธ์ 25 เกษตร

9 น.สพ.สุเมธ                          ทรัพยชู์กุล 33 สตัวแพทย์

10 ดร.นพดล                             เวชยานนท์ 29 วิศวกรรมศาสตร์

11  ดร.จนัทรวิภา                      ธนะโสภณ 29 เกษตร

12 นายสมัพนัธ์                         ศิลปนาฎ 36 วิศวกรรมศาสตร์

13 รศ.น.สพ.ดร.ปรียพนัธุ์      อุดมประเสริฐ 36 สตัวแพทย์

14 ศ.ดร.ประนอม                     จนัทรโณทยั 33 วิทยาศาสตร์

15 ดร.ธวชัชยั                           สนัติสุข 22 วนศาสตร์

16 นายแสวง                             ภูศิริ 5 กสิกรรมและสตัวบาล

17 รศ.ลาวณัย ์                          ไกรเดช 19 กสิกรรมและสตัวบาล

18 นายเกียรติพงษ ์                    รัชตเกรียงไกร 45 ศึกษาศาสตร์
19 นายสมชาติ                           วิทยารุ่งเรืองศรี 29 วิศวกรรมศาสตร์

2549 1 รศ.ดร.พีรเดช                            ทองอ าไพ 32 เกษตร

2 นายกิติพงศ ์                        อ่องสุวรรณ 32 เกษตร

3 ดร.ชยัณรงค ์                        ณ  ล าพูน 29 วิศวกรรมศาสตร์

4 รศ.ดร.วินิจ                                  โชติสว่าง 19 เกษตร
5 พล.ต.อ.พิชิต                          ควรเดชะคุปต์ 38 สงัคมศาสตร์

2550 1 นายสายณัห์                             สตางคม์งคล 27 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

2 นางชาลอต                              โทณวณิก 36 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
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3 ศ.เกียรติคุณ ดร.ช านาญ       ฉตัรแกว้ 18 เกษตร

4 ดร.สุนทราภรณ์                      รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 15 กสิกรรมและสตัวบาล

5 นายอุดม                                  ฐิตวฒันะสกุล 44 ศึกษาศาสตร์

6 นางเรณู                                    เกิดช่วย 29 เกษตร

พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2551

2552 1 นายวีระศกัด์ิ วงษส์มบติั 28 เศรษฐศาสตร์

2 ดร.พิสุทธ์ิ วิจารสรณ์ 20 เกษตร

3 พระปพนพชัร์ ภิบาลพกัตร์นิธี 32 วิศวกรรมศาสตร์

4 ดร.ธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนนัท์ 32 ประมง

5 นางรัชดา ขอประเสริฐ 29 เกษตร

6 นายปราโมทย์ สงัขสุ์ขศิริกุล 34 ประมง
7 นายมีเอก วรสีหะ 1

2553 1 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต  27 ประมง

2 นายนิวติั สุธีมีชยักุล 33 ประมง

3 ดร.วิฑูรย ์ สิมะโชคดี 33 วิศวกรรมศาสตร์

4 นายลกัษณ์ วจนานวชั  35 เกษตร

5 นายสมบติั ศานติจารี 28 วิศวกรรมศาสตร์

6 นายอดิศร เกียรติโชควิวฒัน์ 30 วิศวกรรมศาสตร์ 

7 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร  32 วิศวกรรมศาสตร์ 

8 ศ.ดร.ทิพยว์ดี อรรถธรรม  27 เกษตร

9 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 31 วิทยาศาสตร์

10 ศ.ดร.วฒันา เสถียรสวสัด์ิ 9 เกษตร

11 นางพรรณี ศรีบรรเทา 29 เกษตร

12 นางรุจิรา  สมัมะสุต  (พรหโมปกรณ์)  20 เกษตร

13 นายจิตติ อินทรเจริญ 50 วนศาสตร์

14 นายเอนก ล่ิมศรีวิไล 28 เกษตร
15 ฯพณฯ  นายธีระ วงศส์มุทร 27 วิศวกรรมศาสตร์

2554 1 นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ 27 เกษตร

2 นายสมชยั เพียรสถาพร 28 วนศาสตร์

3 นายเฉลิมพร พิรุณสาร 29 วิศวกรรมศาสตร์

4 นายอนนัต ์                     ภู่สิทธิกุล 32 เกษตร
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5 นายบญัชา ค าจินดา 30 เศรษฐศาสตร์

6 นายพิชยั มณีโชติ 13 กสิกรรมและสตัวบาล

7 นายยรรยง ประเทืองวงศ์ 28 เกษตร

8 นายอ านวย เนตยสุภา 28 วิศวกรรมศาสตร์

9 รศ.ชลอ ล้ิมสุวรรณ 26 ประมง

พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2554 10 ศ.อรอนงค์ นยัวิกุล 27 เกษตร
11 ผศ.ดร.อศันีย์ ก่อตระกูล 32 วิศวกรรมศาสตร์
12 ศ.ดร.อภินนัท์ สุประเสริฐ 34 สตัวแพทยศาสตร์
13 รศ.ดร.เดชา วิวฒัน์วิทยา 44 วนศาสตร์
14 ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ 28 วิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์
15 ศ.ดร.ประภารัจ หอมจนัทน์ 28 เกษตร
16 ดร.อมรา ชินภูติ 32 วิทยาศาสตร์
17 รศ.ดร.อภิชาต วรรณวิจิตร 35 เกษตร
18 ดร.เขมา สมใจ 32 วิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์
19 น.สพ.ประยรู เหล่ียมศิริเจริญ 28 สตัวแพทยศาสตร์
20 นายองอาจ คลา้มไพบูลย์ ป.โท บริหารธุรกิจ

2555 1 นายไพศาล กุวลยัรัตน์ 27 วนศาสตร์
2 นายสุนนัต์ อรุณนพรัตน์ 29 วนศาสตร์
3 นายถวลัยรั์ฐ อ่อนศิระ 29 วิศวกรรมศาสตร์
4 นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา 29 วิศวกรรมศาสตร์
5 นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม 30 วิทยาศาสตร์
6 นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร 30 วิศวกรรมศาสตร์
7 นายวิชาญ คุณากูลสวสัด์ิ 30 วิศวกรรมศาสตร์
8 ดร.สาธิต รังคสิริ 38 เศรษฐศาสตร์
9 นายเวทย์ นุชเจริญ 33 เศรษฐศาสตร์
10 นายพินิจ กงัวานกิจ 24 ประมง
11 นายวชัระ นูมหนัต์ 29 วิศวกรรมศาสตร์
12 ศ.ดร.พิไลพนัธ์ พุธวฒันะ 27 วิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์
13 รศ.ดร.เจษฎา แกว้กลัยา 27 วิศวกรรมศาสตร์
14 ผศ.ดร.พิพล บุญจนัตะ๊ 28 วิศวกรรมศาสตร์
15 ศ.ดร.อรรถพล นุ่มหอม 30 เกษตร
16 รศ.ดร.ประวีร์ วิชชุลตา 25 เกษตร
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17 รศ.ดร.ณัฎฐกา หอมทรัพย์ 33 วิทยาศาสตร์
18 นายธญัญา ผลอนนัต์ 24 เศรษฐศาสตร์
19 นายวรวจัน์ เอ้ืออภิญญกุล 38 บริหารธุรกิจ
20 น.ส.กฤษณา สีหลกัษณ์ 40 บริหารธุรกิจ
21 ดร.วิฑูรย์ ก  าเนิดเพช็ร์ 9 เกษตร "คนดีศรีเกษตร"
22 นายชยัวฒัน์ ล้ิมลิขิตอกัษร 45 วนศาสตร์ "คนดีศรีเกษตร

พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2556 1 รศ.ดวงสุดา เตโชติรส 24 เกษตร
2 ดร.พนัธ์ศกัด์ิ ศิริรัชตพงษ์ 33 วิศวกรรมศาสตร์
3 นายชยัฤทธ์ิ ด ารงเกียรติ 36 ศึกษาศาสตร์
4 ดร.วิมล จนัทรโรทยั 37 ประมง
5 นายสมชาย ชาญณรงคก์ุล 37 เกษตร
6 พลเอกวุฒินนัท ์ ลีลายทุธ ป.โท บณัฑิตวิทยาลยั
7 นายชยัภฎั สมบูรณ์ด ารงกุล 33 วนศาสตร์
8 นายประสิทธ์ิ วสุภทัร 33 เศรษฐศาสตร์
9 นายวิทย์ ประทกัษใ์จ 34 เกษตร
10 นายสุวิทย์ ก่ิงแกว้ 30 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
11 นายเอนก บุญหนุน 30 เกษตร
12 นางฉตัรแกว้ คชเสนี 35 วิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์
13 นายภาคภูมิ ศรีช านิ 39 วิศวกรรมศาสตร์
14 นายพิทกัษ์ รัชกิจประการ 43 ประมง
15 นายโอภาษ บุญเส็ง 35 เกษตร
16 ศ.ดร.อุทยัรัตน์ ณ  นคร 30 ประมง
17 นายสมชาย แจง้ศรีสุข 26 เกษตร
18 นายปราโมช ร่วมสุข 34 เกษตร
19 นายทวีศกัด์ิ ชยัเรืองยศ 37 วิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์
20 พลต ารวจเอกประชา  พรหมนอก ป.โท สงัคมศาสตร์ / พฒันาสงัคม

2557 1 นายโอฬาร พิทกัษ์ 34 เกษตร
2 นายอุดม วงศวิ์วฒัน์ไชย 33 วิศวกรรมศาสตร์
3 นายธนา พุฒรังษี 34 วิศวกรรมศาสตร์
4 นายชาครีย์ บูรณกานนท์ 32 วิศวกรรมศาสตร์
5 ดร.อนุกูล ตนัติมาสน์ ป.โท บริหารธุรกิจ
6 ดร.วิศิษฎ์ คชสิทธ์ิ 31 วิทยาศาสตร์

 -7-

นิสิตเก่าดเีด่น



7 รศ.ดร.กลา้ณรงค์ ศรีรอต 29 เกษตร
8 ศ.ดร.ยงยทุธ ไตรสุรัตน์ 41 วนศาสตร์
9 ศ.ดร.องัศุมาลย์ จนัทราปัตย์ 29 เกษตร
10 รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ 30 สตัวแพทยศาสตร์
11 นางสุภา ศรีโพธ์ิเจริญ 34 เกษตร
12 นายพิสุทธ์ิ เอกอ านวย 33 เกษตร
13 นายพงษเ์ดช รักษาสกุล 29 เกษตร

พ.ศ. KU คณะ หมายเหตุ

2558 1 นายเลอศกัด์ิ ร้ิวตระกูลไพบูลย์ 34 วิทยาลยัการชลประทาน  
2 นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ 35 สงัคมศาสตร์
3 นายอนนัต ์                     สุวรรณรัตน์ 37 เกษตร
4 นายสมบติั นราวุฒิชยั 39 บริหารธุรกิจ
5 นายสุวฒัน์ เช่ียวชาญชยั 36 วิศวกรรมศาสตร์
6 นายสินชยั สวสัดิชยั 33 เกษตร
7 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศกัด์ิพฒันา 25 เกษตร
8 นายพรชยั                    จุฑามาศ 29 เกษตร
9 นายสง่า ดามาพงษ์ 29 เกษตร
10 นายสมพร อิศวิลานนท์ 26 เศรษฐศาสตร์
11 ดร.ทรงพล สมศรี 33 เกษตร
12 รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ 37 สตัวแพทยศาสตร์
13 ดร.พระปรียงค์ อาภรณ์สุวรรณ 36 เกษตร
14 นายสฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ ป.โท บริหารธุรกิจ
15 นายอมร เหลืองนฤมิตชยั 52 ประมง
16 ดร.พรชยั รุจิประภา 30 เกษตร

2559 1 นางมาลี  โชคล ้าเลิศ 34 เศรษฐศาสตร์
2 รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู 32 เกษตร
3 นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ 32 วิทยาลยัการชลประทาน
4 ดร.คุรุจิต นาครทรรพ 33 วิศวกรรมศาสตร์
5 ดร.ธีรภทัร  ประยรูสิทธิ 40 วนศาสตร์
6 นายพิพฒัน์  ชนินทยทุธวงศ์ 34 วนศาสตร์
7 นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้ 37 วิศวกรรมศาสตร์
8 นายสุรพงษ ์ เลาหะอญัญา 39 วิศวกรรมศาสตร์
9 นายวรเทพ  รางชยักุล 40 วิศวกรรมศาสตร์
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10 ศ.ดร.สาวิตรี  ล่ิมทอง 30 วิทยาศาสตร์
11 นายทกัษิณ  อาชวาคม 34 วิทยาศาสตร์
12 นายรุ่ง  หิรัญวงษ์ 39 วนศาสตร์
13 รศ.ดร.น.สพ.พงศร์าม  รามสูต 42 สตัวแพทยศาสตร์
14 ดร.ปิยะ  เฉลิมกล่ิน ป.โท เกษตร
15 นายอดุลย ์ พนัธุโพธ์ิ 47 ประมง


