
  
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๑ คุณวรพรรณี น้อยใจบุญ   ๑๕/๒ หมู่ ๓ ต.โสธร อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา ๐๓๘-๕๑๒๕๓๔, 
๐๓๘-๕๑๓๗๗๗ 

๒ นายอนันต์ ฉายแสง   ๔๔๑/๑๒ ซ.วรวุฒิ ถ.ศุภกิจ อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

๓ นายนาม ตันฑิกุล    
 (ถึงแก่กรรม)    

๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า 
โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 

๑/๒๕๔๒  วันที ่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๔๒  

๕ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๐/๒๕๔๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒  

๖ นายวิสูตร ศรีสุนทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สายเทคนิคการศึกษา 

๑๐/๒๕๔๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ๑๓ ต. บางคล้า อ.บางคล้า   
จ.ฉะเชิงเทรา 

๗ Professor  Dr.Allan  Luke ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สายเทคนิคการศึกษา 

๑๐/๒๕๔๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒  

      

 
 

ปริญญากิตติมศักดิ์ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๘ Professor  John  Cunningham  
Wood 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สายบริหารธุรกิจและการจัดการ 

๑๐/๒๕๔๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒  

๙ นายประจักษ์ เอ่ียมศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สายเกษตรศาสตร์ 

๑/๒๕๔๕  วันที่  ๒๐  มกราคม ๒๕๔๕ ๑๐๑/๑๒  หมู่  ๖  ต.หัวไทร   
อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา 

๑๐ นายอมร (สหธร) พ่ึงชาญชัยกุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สายเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

๑/๒๕๔๕  วันที่  ๒๐  มกราคม ๒๕๔๕ ๕/๑๒  หมู่  ๗  ถนนบางนา-ตราด   
หมู่บ้านคลองน้ำเค็ม  ต.บางสมัคร   
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐ 

๑๑ พระราชปริยัติกวี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๑/๒๕๔๗  วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๗ วัดปิตุลาธิราษฎร์รังสฤษฎิ์  (วัดเมือง) 

๑๒ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๑/๒๕๔๗  วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ ๔๔๑/๑๒ ซ.วรวุฒิ ถ.ศุภกิจ อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
กิตติมศักดิ ์ สาขายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
(ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) 
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ 
ปี และเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๐ 
พรรษา 

๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๑๔ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ   
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสาธารณสุขชุมชน 

๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐  

๑๕ นายโอกาส เตพละกุล ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐ ๑๐๖  ถ.ศุขประยูร  ต.หน้าเมือง   
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

๑๖ นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาหลักสูตรและการสอน 

๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐ ๓๑ หมู่ ๕ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว  
จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๙๐ 

๑๗ นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาเกษตรศาสตร์ 

๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐ ๕๖ หมู่ ๓ ต.สาวชะโงก  อ.บางคล้า  
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ 

๑๘ นายวิเชียร มงคล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาการพัฒนาชุมชน 

๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐ ๙๑/๑ หมู่ ๓ ต.คลองเขื่อน  กิ่งอำเภอ 
คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 

๑๙ นายสมาน คลังจัตุรัส ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาศลิปกรรม 

๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐  

๒๐ นางนภาพร พ่ึงชาญชัยกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาบริหารธุรกิจ 

๒/๒๕๕๑  วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑ ๕/๑๒ ถนนบางนา-ตราด หมู่บ้านคลอง  
น้ำเค็ม  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา  ๐๓๘-๕๓๘๑๕๕, 
๐๓๘-๕๓๘๑๗๗,  ๐๓๘-๕๓๘๑๘๘ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๒๑ นายสมคิด เจริญกิจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาเกษตรศาสตร์ 

๒/๒๕๕๑  วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑ ๒๐/๑  ซอยวิจิตร ๓  หมู่  ๑๒   
ต.วังหว้า  อ.แกลง  จ.ระยอง   
๐๓๘-๖๗๒๐๐๕ 

๒๒ นายณรงค์ อินแบน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาการพัฒนาชุมชน 

๒/๒๕๕๑  วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑ ๓๕ หมู่ ๒๒ ต.ศาลาแดง   
อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา 

๒๓ พระอธิการเย็นจุง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาการ พัฒนาชุมชน   

๒/๒๕๕๑  วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑ วัดจีนประชาสโมสร อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

๒๔ พระครูสุนทรกิจประยุต ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑/๒๕๕๒  วันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๒ วัดโสธรวรารามวรวิหาร  อ.เมอืง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

๒๕ พระพรหมเวที  (สนิท  ชวนปญฺโญ) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

๑/๒๕๕๒  วันที ่ ๑๗  มกราคม ๒๕๕๒ วัดไตรมิตรวิทยาราม  แขวงตลาดน้อย 
  เขตสัมพันธ์วงศ์  กรุงเทพฯ 

๒๖ นางปราณี แสงจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาการพัฒนาชุมชน 

๑/๒๕๕๒  วันที ่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒ ๒๕/๙ หมู่ ๑๘ บ้านไผ่แดง ถ.สุวินทวงศ์ 
 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว 
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐, 
 ๐๘๑-๗๕๑๑๒๔๘ 

๒๗ นายก้าน เสวกผล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาวิชาศิลปกรรม 

๑/๒๕๕๒  วันที ่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒ ๘๐  หมู่ ๑๒  ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว 
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐ 
๐-๓๘๕๒-๔๑๘๙ , ๐๘๑-๖๔๔๑๙๖๕ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๒๘ นายไพศาล วนิชจักร์วงศ ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์สาขาวิชาการจัดการ 

๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓  

๒๙ นายนาวิน แสงรบ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ๘๘๘/๔๑ ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม
ประเวศ  เขตลาดกระบั ง กรุ งเทพฯ 
๑๐๕๒๐ 

๓๐ นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์การ์เด้น 
ดีไซน์ จำกัด 

๓๑ นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ร้านกิจไพศาลค้าไม้ 

๓๒ นายพิทักษ์ ปิยะพงษ์ ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ๑๑๘ หมู่ ๗ ต.บางปะกง อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา ๑๔๑๓๐ 

๓๓ พระครูธรรมประยุต  (อุเทน ยุตตฺโยโค) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

๓๔ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ป ริ ญ ญ า ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓  

๓๕ พระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์  สิรินฺธโร) ป ริ ญ ญ า ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา 

๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๓๖ พระราชมงคลรังษี  (วิ.) (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ป ริ ญ ญ า ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา 

๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  

๓๗ Professor Dr.Gerald W.Fry ป ริ ญ ญ า ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  

๓๘ นางสอิ้ง  กานยะคามิน ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา  

๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  

๓๙ นายนิพนธ  ตั้งแสงประทีป ปริญ ญ าศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๓๙/๖๐๒ คอนโดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ    
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
๑๐๑๑๐ 

๔๐ Associate Professor Dr.Fred Finley ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕  

 
 
  

 



-๗- 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๔๑ ท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา 

๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) อำเภอพนัส
นิคม  จังหวัดชลบุรี 

๔๒ นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕  

๔๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพ  

๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๔๔ นายกิตติ  ดำเนินชาญวนิชย์   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๔๕ นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์

๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๔๖ นางสาวอรพินท์  เสริมประภาศิลป์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๔๗ นางสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ   ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๔๘ นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

๕/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

 



-๘- 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๔๙ นายสุทธิชัย สังขมณี  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการ 
เพ่ือการพัฒนา  

๕/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

๕๐ นายวิริยะ ฉันทวโรดม ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์สาขาวิชาบริหารการศึกษา  

๕/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

๕๑ พระครูสิทธิธรรมธารี ฉายา ธมฺมธโร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๕/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

๕๒ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ  
(ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  

๕๓ นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  

๕๔ นายมานะ พจชมานะวงศ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  

๕๕ พระปริยัติกิจวิธาน  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   

๕๖ นายสวุิทย์  คุณาวุฒ ิ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
กิตติมศักดิส์าขาวิทยาศาสตรศึกษา 

๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

     

       



-๙- 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชื่อปริญญา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

๕๗ พระครูธรรมประยุต (อุเทน ยตฺุตโยโค)  
  

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการ 
เพ่ือการพัฒนา  

๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑  

๕๘ นายสุวิทย์  คำด ี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  

๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑  

๕๙ นางสมจิตต์ เจริญนวรัตน์  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑  

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 


