รายชื่อบุคคลในวงการปศุสัตว์ ที่ได้รับโล่รางวัลประเภทต่างๆ
จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ปี 2527 - 2561
……………………………………
งานประชุมสัมมนานักสัตวบาลครั้งที่ 1 (ปี พ.ศ.2527)
นักสัตวบาลดีเด่น
1. ศ.ดร.สุชีพ รัตรสาร
2. นายอุดม วังตาล
3. ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
4. ร.ต.ชาญชัย มณีดุล
5. นายวิฑูรย์ กาเนิดเพ็ชร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนานักสัตวบาลครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ. 2532)
นักสัตวบาลดีเด่น
1. นายประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ์
2. ดร.เมธา วรรณพัฒน์
3. นายโชคชัย ช่วยณรงค์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนานักสัตวบาลครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ. 2535)
นักสัตวบาลดีเด่น
1. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
2. ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี
3. ดร.สวัสดิ์ ธรรมบุตร
4. นายสมชัย สมัยสุต
5. นายโสภณ วัดเล็ก
ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายตรีพล เจาะจิตต์
2. นายทวีศักดิ์ เสสะเวช
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมนานาชาติคองเกรสสัตวศาสตร์แห่งเอเซีย ออสตราเลเซียครั้งที่ 6 (ปี พ.ศ. 2535)
นักสัตวบาลดีเด่น
1. นางผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน
2. ศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
3. รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
4. นายสมคิด พรหมมา
ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายสงวน จันทรานุกูล
2. นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
3. นายอุทัย ยังประภากร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนานักสัตวบาลครั้งที่ 4 (ปี พ.ศ. 2536)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. ผศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
2. นางจินตนา อินทรมงคล
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายเจสดา จันทร์เสรีวัฒน์
2. นายวรรเนตร พลภานุมาศ
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1. ศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ
2. นายทินกร คมกฤส
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นางสุวรรณี คุ้นวงษ์
2. นายวนิช วนิชกุล
3. นายบุญช่วย ขยัน
4. นายสมพงษ์ ทรายเพชร
5. นายปรีชา เลิศไพรวัน
6. นายไพจิต ศรีวรขาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนานักสัตวบาลครั้งที่ 5 (ปี พ.ศ.2537)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. รศ.ดร.สาโรช ค้าเจริญ
2. รศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
3. นายสมเพชร ตุ้ยคาภีร์
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายณัฏฐ์ พงษ์ประยูร
2. นายเกรียงไชย แผ่ตระกูล
ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
2. ผศ.ดร.ประทีป ราชแพทยาคม
3. นายมนัส หงษ์พฤกษ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายสะมะแอ อิสอ
2. นายชัยศักดิ์ ชัยอารีวงศ์
3. นายบุลศิริ สุวรรณชิน
4. นายอานวย ทงก๊ก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนานักสัตวบาลครั้งที่ 6 (ปี พ.ศ.2538)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. ศ.ดร.บุญฤา วิไลผล
2. รศ.อุทัย คันโธ
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายศักดิ์ สรรพานิช
2. นายสมบูรณ์ เด่นวานิช
3. นายอภิสิทธิ์ ธนสัมพันธ์
4. ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร
5. นายปรีชา กุนามา
6. นายอานวย กุลธนปรีดา
ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. ดร.กวี จุติกุล
2. ผศ.นาม ศิริเสถียร
3. นายธวัชชัย อินทรตุล
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายวิชัย อ่วมพันธ์เจริญ
2. นายถนอมศักดิ์ เชิดสถิรกุล
3. นายวิเชียร ผลวัฒนสุข
4. นายประดับ เทพจันทร์
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นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม
2. นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายสนั่น แช่เดี่ยว
2. นายบุญยง ศรีไตรราศรี
3. นายชยานนท์ กฤตยาเชวง
ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายศิริ ชมชาญ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายมนูญ ศศิยศชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 8 (ปี พ.ศ. 2544) ครบรอบ 25 ปี
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
2. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายสุเทพ วงศ์รื่น
ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นางฉวีวรรณ คาพา
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์
2. นายเตียง พิรุณ
3. นายสุรชัย ศิริมัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 9 (ปี พ.ศ. 2546)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. นายยอดชาย ทองไทยนันท์
2. นายยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
3. รศ.ดร.กนก ผลารักษ์
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)

1. นายกิดดิวงศ์ สมบุญธรรม
2. นายวัลลภ คงเมือง
ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
2. นายสารกิจ ถวิลประวัติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายสุริยา กิจสาเร็จ
2. นางสาวบุญณะ ติระกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 10 (ปี พ.ศ. 2548)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายลิขิต สูจิฆะระ
2. นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์
3. นายประทีป ชัยลี
4. นายยุพิน คาหอม

-45. นายน้าเงิน กุลคง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 11 (ปี พ.ศ. 2550)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายรติกร ไชยองค์การ
2. นายประกิจ วงษ์ธนสุภรณ์
มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายทองทวี ดีมะการ
2. นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
3. รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
4. ผศ.ศิริพงษ์ สุคนธสรรพ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายโชคชัย สารากิจ
2. นายวิชัย เฉิดจะโปะ
3. นายซิมโอน ปัญญา
4. นายเฉลิม เรืองเพ็ง
5. นายสุภาพ ธีรานุวัฒน์
6. นายอัคระ ธิติถาวร
7. นายชวน กาลังเหลือ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 12 (ปี พ.ศ. 2552)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร
2. รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. ดร.นัยนา นาคะตะ
2. พอ.หญิง มัทนา โอสถหงส์
3. นายลักษณ์ วจนานวัช
4. นายนริศ ปุณยลิขติ
มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. รศ.สังเวียน โพธิ์ศรี
2. ผศ. เสริมศักดิ์ สุวรรณศิลป์
3. นายกิตติ จาตนิลพันธุ์
4. นายอเนก บุญหนุน
5. นายอัศวิน วงศ์วรรณ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายเสริม ทรงเมฆ
2. นางสุขุมาลย์ พลภาณุมาศ
3. นายโสภณ ชีวินประภาศรี
รางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น
1. นายจัตุรวัฑฒน์ คาปัญโญ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 13 (ปี พ.ศ. 2555)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายชนินทร์ ทรงเมฆ

-52. นายพฤฒิ เกิดชูชื่น
มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายสมบูรณ์ จุระเสถียร
2. นายวีรศักดิ์ วงษ์สมบัติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายรุ่ง จันตาบุญ
2. นายเรวัติ วัชราไทย
รางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น
1. นายชราวุฒิ อ่อนศรี
2. นายอดิศักดิ์ คงแก้ว
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14 (ปี พ.ศ. 2557)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายสาโรจน์ เจียระคงมั่น
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
2. นายอานวย เลี้ยวธารากุล
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายคมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม
2. นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 ( ปี พ.ศ. 2559)
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ)
1. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
2. รศ.ดร.โอภาส พิมพา
นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)
1. นายจาลอง เติมกลิ่นจันทร์
2. ดร.สัจจา ระหว่างสุข
ผู้มีคุณปู การต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายสุพจน์ ศรีนิเวศน์
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายอรรณพ อัครนิธิยานนท์
2. นางกัญญา ปัญญาชาติรักษ์
3. นายพงษ์ชัย ภู่พิพัฒนา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 (ปีพ.ศ. 2561)
นักสัตวบาลดีเด่น สายวิชาการ
1. รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทฺธิรณ
นักสัตวบาลดีเด่น สายวิชาชีพ
1. ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด
2. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์
3. นายชัชวาลย์ มณีทัพ
4. นายวัชร เตชะสัตยา
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
1. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายสุรชัย สุทธิธรรม
2. รศ.ดร.โชค (มิเกล็ด) โสรัจกุล
3. นายอิทธิพล เผ่าไพศาล
4. นายพรหมพิริยะ สอนศิริ
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านพัฒนาสังคม
1. นายเดชา ศิริภัทร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

