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46 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การโรงแรม)

   
 นายสุภชัย วีระภุชงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบัน

อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด   

 นายสุภชัย วีระภุชงค์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ และดำรงตำแหน่ง 

กรรมการมูลนิธิวีระภุชงค์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย

และผู้ยากไร้ ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนเงินทุน สนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กขาด  

ผู้อุปการะ อีกทั้งยังร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนา

สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต  

 นอกจากนี้ นายสุภชัย วีระภุชงค์ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาทิ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในสถานประกอบการ และส่งเสริม  

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษา 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนการมุ่งมั่น                

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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47ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การโรงแรม)

   
 นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าของกิจการโรงแรม  

อินดิโก้ กรุงเทพ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 โรงแรมไอบิส สไตล์ สีลม 

และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เมโทร พลาย กรุ๊ป 

 นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้นำความรู้มาดำเนินธุรกิจ จนประสบ

ความสำเร็จ 

 นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ยินดีที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ อาทิ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในสถานประกอบการ และ  

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษา 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนการมุ่งมั่น                

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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48 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีอุตสาหการ)  

 นายวราวุธ พันธ์บุญมี เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ปัจจุบัน

อายุ ๔๑ ปี  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา

วิชาช่างกลโรงงาน จากวิทยาลัยเทคกาฬสินธุ์ ปริญญาโท ครุศาสตร

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท 

เอ็ม เอ ซีเมคคานิคส์พาร์ท จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยอินเตอร์ เอเชีย 

จำกัด กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายพาสเครื่องจักรกล 

 นายวราวุธ พันธ์บุญมี เป็นผู้ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท โตโยต้า 

มิตซูบิชิ อีซูซุ นิสสัน ฟอร์ด และ ซูซูกิ เป็นผู้ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับบริษัท ซัมซุง 

พานาโซนิค โตชิบา ชาร์ป และเป็นผู้ผลิตตัวยึดรางสายไฟของรถไฟฟ้า MRT  

 นอกจากนี้ นายวราวุธ พันธ์บุญมี  ได้ให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์กับคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นอย่างดี ในด้านการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี

การสร้างงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และบริการสังคมเชิงสร้างสรรค์ 

ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนการมุ่งมั่น                

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบ   

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีอุตสาหการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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49ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

   

 นายเสถียร ยังวาณิช  เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗  ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี  

เป็นผู้ใฝ่หา ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน

กรรมการบริหารบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)  

 นายเสถียร ยังวาณิช  เป็นผู้ริเริ่มในการนำเศษสเตนเลสมาใช้

ประโยชน์ ด้วยการพัฒนารูปแบบการผลิตไปสู่ระบบอุตสาหกรรมโดยมี

ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเป็น “ช้อนสเตนเลส” และยังเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ   

จนปัจจุบันบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนักพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  

สเตนเลส ที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตสเตนเลสที่มีคุณภาพ และ  

มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตในโรงงานสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย รวมถึงทุ่มเทต่อการวิจัยและพัฒนา จนทำให้

บริษัทได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และระดับนานาชาติในด้านคุณภาพของสินค้า 

 นอกจากนี้ นายเสถียร ยังวาณิช  ยินดีที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาทิ การเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ และนักศึกษามาดูงานการผลิตด้วยการใช้หุ่นยนต์ในโรงงาน

และนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษาในโรงงานหัวม้าลาย 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนการมุ่งมั่น                

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบ   

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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50 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ)   

 นายธนากร เกษตรสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (บริหารธุรกิจ  

มหาบัณฑิต) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เลซีบอย ประเทศไทย ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท เลซีบอย เอเชีย จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์

เซลเลนซ์ฟอร์ม จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบิซเวนเจอร์ 

จำกัด  

 นายธนากร เกษตรสุวรรณ  เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาดำเนินธุรกิจ จนได้รับ  

มอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการค้าของประเทศไทย ในการเจรจาต่อรองของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  

กับผู้นำจากประเทศต่างๆ เป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  จนได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยังเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จนได้รับการยอมรับ

จากนักธุรกิจไทยในเวทีการค้าโลก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

 นอกจากนี้ นายธนากร เกษตรสุวรรณ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน โดยการเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากรบรรยายพิเศษ  

ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมของนักศึกษา การให้ทุนการศึกษา และเปิด

โอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาเพื่อฝึกงาน และปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ อีกทั้ง   

ยังเป็นที่ปรึกษาการทำหลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาการตลาด ที่ปรึกษาร้านค้าปลีกอัจฉริยะและที่ปรึกษา

โครงการ Crossover Platform Digital Marketing  

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนการมุ่งมั่น                

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบ

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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51ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ธุรกิจอาหาร)

   

 นายสมชัย ธนสารศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (พาณิชย์ศาสตร  

มหาบัณฑิต) สาขาวิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรง

ตำแหนง่ ประธานกรรมการ บรษิทั จติตธ์นา จำกัด  

 นอกจากนี้ นายสมชัย ธนสารศิลป์ ได้ให้ความอนุเคราะห์กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นอย่างดี โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการ รวมถึงการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับนักศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน

โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนการมุ่งมั่น                

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเห็นสมควรมอบ

ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจอาหาร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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