รายพระนามและรายนามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทูลถวาย
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปี ๒๕๓๕
๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา
๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ปี ๒๕๓๖
๑. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประติมากรรม
๒. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
ปี ๒๕๓๗
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓. นายสุชน ชามพูนท
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ปื ๒๕๓๘
๑. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒. พระธรรมวิมลโมลี
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
๓. นายโกศล ไกรฤกษ์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๔. ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปี ๒๕๓๙
๑. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. นายปราโมทย์ ไม้กลัด
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๓. ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
ปี ๒๕๔๐
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
๒. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๓. นายบุญ ชาติพาณิชย์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๔. ศาสตราจารย์จิโร ซูงิ (Prof. Jiro Sugi, Ph.D.)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

ปี ๒๕๔๑
๑. นายบุญชู โรจนเสถียร
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒. นายพิจิตต รัตตกุล
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๓. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ปี ๒๕๔๒
๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ปี ๒๕๔๓
๑. นายอาพล เสนาณรงค์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
๒. ศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
๓. นายเจมส์ โรเบอร์ตสัน แกรมไรท์ (Mr.Jarnes Robertson Graeme Wright)
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปี ๒๕๔๔
๑. ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ม.ล.ประนต ชุมแสง
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ปี ๒๕๔๕
๑. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
๔. นายวิจารณ์ ไชยนันทน์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปี ๒๕๔๖
๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๓. สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษฝรั่งเศส
๔. ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
๕. นายพรชัย นุชสุวรรณ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปี ๒๕๔๗
๑. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
๒. ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. นายสมนึก พิมลเสถียร
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปี ๒๕๔๘
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี ๒๕๔๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ปี ๒๕๕๐
๑. เภสัชกรหญิงนิภาพร บุญศรารักษพงศ์
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์ ดร. ฮิเดฮิโกะ คูมาไก (Prof.Dr.Hidehiko Kumagai)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
๓. นางนพรัตน์ หวังในธรรม
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย

ปี ๒๕๕๑
๑. นายนัฐพงศ์ โสวัตร
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
๒. พลเอกสายหยุด เกิดผล
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปี ๒๕๕๒
๑. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา
๒. ดร.บุญชัย โชควัฒนา
ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๓. ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๕. รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปี ๒๕๕๓
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิ สิกส์ประยุกต์

ปี ๒๕๕๔
๑. สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังซุก
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๓. ลี กวน ยู
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. Prof. Dr. med. Eberhart Zrenner
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. นายไซมอน แนน กรูท
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ปี ๒๕๕๕
๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๒. Professor Dr.lr. Muhammad Nuh
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓. Professor Dr. Nguyen Thien Nhan
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๕. H.E. Mr. Somsavat Lengsavad
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ปี ๒๕๕๖
๑. พลเอก เต็ง เส่ง
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. นายกีตาร์ เอราวัณ เวจาวัน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๓. นายบาเธอร์ อามิน อาทามิราโน ลุสโตร, เอฟ เอส ซี
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๖. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปี ๒๕๕๗
๑. ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร
ปริญญานายแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พ.ด.)
๒. นายศุภชัย พานิชภักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๓. นายธนินท์ เจียรวนนท์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บธ.ด.)
๔. Professor Dr.Hans E. Junginger
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๕. Adjunct Associate Professor Dr.David Briggs
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส.ด.)

ปี ๒๕๕๘
๑. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ร.ด.)
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พ.ด.)
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วศ.ด.)
๔. ภิกษุณีธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.)
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
๕. H.E. Mr. Lutfi Rauf
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ร.ด.)
๖. Professor Dr. Morinobu Endo
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วศ.ด.)
๗. Professor Dr. Tony O’Donnell
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วท.ด.)

ปี ๒๕๕๙
(พิเศษ) สมเด็จนโรดม สิริวุฒิ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
๑. นางเตือนใจ ดีเทศน์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาคติชนวิทยา
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
๓. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ร.ด.)
๔. นายมีชัย วีระไวทยะ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม
๕. Dr.Clive James
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
๖. Professor Dr.Pham Vu Luan
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๗. Professor Robert F.Engle III
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ปี ๒๕๖๐
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม

