เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for
the well-being of nation)
คําอธิบาย :
Kasetsart University หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร
(Knowledgeable man) และองค์ความรู้ (Knownledge body)
Knownledges of the Land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชา
อันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน
The Well-being of Nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของ
สังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคงด้านอาหาร (Security)
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานึกดี
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์
สามัคคี
(Determination) (Knowledge creation) (Unity)
(Integrity)
(IDKU : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Identity of Kasetsart University)
คําอธิบาย :
สํานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์
สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม
สามัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง

ผ่านความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ลําดับที่
1

รหัสนิสิต
ชื่อ-นามสกุล
6121600144 นางสาวกนกพร ประสงคอยู

2

6121600152 นางสาวกัญญาพัชร สายันตแกว

3

6121600161 นางสาวจิราพร กรรมกร

4

6121600179 นางสาวณัฐธยาน สระทองเทียน

5

6121600187 นางสาวภูศาผริตาภัณ ไพบูลยสุข

6

6121600195 นายสิปปนนท กลิ่นบุปผา

7

6121600209 นายอาทิตย รักษาพราหมณ

8

6121601329 นางสาวจารุกัญญ ศรีกระจาง

9

6121601337 นายเฉลิมพล มิถุรากร

10

6121601345 นางสาววรวรรณ วะน้ําคาง

11

6121601353 นางสาววัฑณาวรรณ ใจโต

12

6121601361 นางสาวเอื้อการุณย ใจชวงโชติ

13

6121603674 นางสาวกฤติมา นามรส

14

6121603682 นางสาวจารุวรรณ คําลวน

15

6121603691 นางสาวจิรนันท นอยนวล

16

6121603704 นางสาวฐาปนี นรจอย

17

6121603712 นางสาวธัญรัศม เกริกอริยสิทธิ์

18

6121603721 นายนพรัตน เกตุแกว

19

6121603739 นางสาวบุญญาภา วันชะฎา

20

6121603747 นางสาวบุณยานุช พึ่งผล

21

6121603755 นางสาวเบญจมาศ ธรรมวิชิต

22

6121603763 นางสาวปรียาภัทร ปยะพันธ

23

6121603771 นายภูธเนศ ทองมา

24

6121603780 นางสาวภูรณิศา สุขลักษณ

25

6121603798 นางสาวมนัสชนก คงสมศักดิ์

26

6121603801 นางสาวมัลลิกา มะยะเฉียว

27

6121603810 นางสาววันวิสา สวัสดิผล

28

6121603828 นางสาววิลาวัลย จินดาโสม

29

6121603836 นางสาวศศิวิมล โพธิ์รักษา

30

6121603844 นางสาวสกุลรัตน ศรีตองออน

31

6121603852 นายสิทธิกร สุขแยม

32

6121603861 นางสาวสุวภัทร แตงแกว

ลงนาม 22 พ.ย. 61

33

6121603879 นายสุวิจักขณ อึ้งประสพสุข

34

6121603887 นางสาวเหมือนขวัญ อยูรุง

35

6121603895 นางสาวอาลิฟา แกวซัง

36

6121608021 นางสาวกมลฉัตร จําปาเรือง

37

6121608030 นางสาวกมลลักษณ ชัยมณีกริช

38

6121608048 นางสาวกุลภรณ สุขเอี่ยม

39

6121608056 นางสาวเจนจิรา อินออย

40

6121608064 นางสาวฐิติพร อัศวบํารุงกุล

41

6121608072 นางสาวธนภัทร ไชยสุริยานุฑิต

42

6121608099 นางสาวปยฉัตร ทะเสนฮด

43

6121608102 นางสาวพรลภัส ปอมบุบผา

44

6121608111 นางสาวพิไลวรรณ จําเนียรกิจ

45

6121608129 นางสาววรุศญา เทศสนั่น

46

6121608137 นางสาวสุรีพร เพ็ชรดี

47

6121614145 นางสาวชนานาถ มาหลี

48

6121614161 นายทีปกร ลาภวงศสุนทร

49

6121614170 นางสาววาสนา แกวมีสี

50

6121614188 นางสาวสถิดาภรณ ดุลยวัฒนา

51

6121614196 นายสัตยา พรามสุภา

52

6121614200 นางสาวสุชาวดี ชีเจ็ดริ้ว

