รายชื่อผูไ้ ด้รบั โล่เกียรติยศ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 – ปัจจบุ นั
พ.ศ. 2518 (จํานวน 3 ท่าน)
1. ศาสตราจารย์ พิพฒั น์
3. คุณอรุ ณ

โปษยานนท์
แสนโกศิก

พ.ศ. 2519
1. คุณชมพู
3. คุณอุทธรณ์

อรรถจินดา
พลกุล

พ.ศ. 2520
1. คุณพงศักดิ์
2. คุณวรวรรณ

ปัญญาชีวะ
ซันซื่ อ

พ.ศ. 2521
1. คุณชัยรัตน์
2. พ.ต.ต.ทวีศกั ดิ์
5. คุณประยูร
7. คุณประสันต์
9. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
11. คุณศุกรี ย ์
13. คุณสุวรรณ

คํานวณ
บูรณะกัส
เถลิงศรี
สุ วรรณสิ ทธิ
ศรี สอ้าน
แก้วเจริ ญ
รื่ นยศ

พ.ศ. 2522
1. คุณจํากัด
กีพาณิ ช
3. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช
5. พล.ต.ต.จํารัส
จันทรขจร
7. คุณทวี
กสิ ยพงศ์
9. คุณบุญชู
โรจนเสถียร
11. คุณประเทือง
กีรติบุตร
13. ศาสตราจารย์ ประยูร
จินดาประดิษฐ์
15. ม.ร.ว.ปรี ดียาธร
เทวกุล ณ อยุธยา
17. ศาสตราจารย์ ไพโรจน์
ชัยนาม
19. พล.ต.อ.มนต์ชยั
พันธุ์คงชื่น
21. คุณแร่ ม
พรหมโมบล บุณยประสพ
23. พ.ต.อ.สง่า
ดวงอัมพร

2. ศาสตราจารย์ มารุ ต

บุนนาค

(จํานวน 3 ท่าน)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รินทร์ เศรษฐมานิต
(จํานวน 4 ท่าน)
3. คุณสุพจน์
ไพบูลย์
4. Mr. George V. Cooper
(จํานวน 15 ท่าน)
3. คุณเธียรชัย
4. คุณบรรหาร
6. คุณประลอง
8. คุณพิพฒั น์
10. คุณวิโรจน์
12. คุณสุ ทธิ
14. ศาสตราจารย์ อรุ ณ

ศรี วจิ ิตร
ศิลปอาชา
สุ พพัตกุล
ปุสยานนท์
เลาหะพันธ์
ณ นคร
ชัยเสรี

(จํานวน 33 ท่าน)
2. คุณกําพล
วัชรพล
4. คุณหญิง จันทนี
สันตะบุตร
6. ม.ร.ว.ถนัดศรี
สวัสดิวตั น์
8. คุณหญิงนันทกา
สุ ประภาตะนันท์
10. คุณบุญธรรม คงสุ วรรณ
12. คุณประธาน
ดวงรัตน์
14. คุณประสพสุ ข
ศิริจิตร
16. ม.ร.ว.นิติศิริ
เกษมสันต์
18. คุณมงคล
สุ คนธขจร
20. คุณโมรา
บุณยผล
22. ดร.วิญญู
วิจิตรวาทการ
24. คุณสนอง
ตูจ้ ินดา

-225. คุณสวัสดิ์
27. คุณหญิงสุภทั รา
29. คุณเสมอใจ
31. คุณเอก
33. Mr. Kiyohiko

อุทยั ศรี
สิ งหลกะ
พุม่ พวง
สยามวาลา
Miura

26. คุณสมัคร
28. คุณสุ นทร
30. ดร.อัมมาร์
32. คุณเอกวัตร

เจียมบุรเศรษฐ์
เสถียรไทย
สยามวาลา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พ.ศ. 2523

(จํานวน 41 ท่าน)
1. นายเกรี ยงศักดิ์
โลหะชาละ
2. นายเกรี ยงศักดิ์
ไพบูลย์
3. นางจิ้มลิ้ม
ล่องไพโรจน์
4. นางสาวจีรภา
อ่อนเรื อง
5. นางโจเซฟฟิ น
หลิว
6. นายเฉลิมชัย
รัตนิน
7. นายชูชาติ
ประมูลผล
8. นายชุมพล
ศิลปอาชา
9. นายดํารงค์
เลียวสกุล
10. นายดุษฎี
สวัสดิ์ชูโต
11. นายถาวร
พรประภา
12. นายนภา
ชีรานนท์
13. นายบุญสม
ตันจํารัส
14. นายประจวบ
อินอ๊อด
15. นายประดิษฐ์
รุ่ งเรื องหิ รัญญา
16. นายปรี ชา
สุ มาวงศ์
17. นายพิษณุ
จงสถิตย์วฒั นา
18. นายไพโรจน์
ประเสริ ฐ
19. นายไพโรจน์
หวังวงศ์วโิ รจน์
20. นายมานิจ
สุ ขสมจิตร
21. นายยอดยิง่
โสภณ
22. นายฤชากร
จิรกาลวสาน
23. นายวิชาญ
ฤทธิรงค์
24. นายวิชญา
พึ่งวิชญาชื่น
25. นายสมเจตน์
ชวนชาติ
26. นายสมหวัง
ศรี ชยั
27. นายสมาน
สุ วรรณโชติ
28. นายสวัสดิ์
โอสถานุเคราะห์
29. นายสําราญ
ชื่นเจริ ญสุ ข
30. นายสุ กรี
เอื้ออนันต์
31. นายสุนทร
โภคาชัยพัฒน์
32. นายเสน่ห์
โพธิ์ ปฐม
33. นายเสวก
เศวตพิกลุ
34. นายโสรัจ
สุ จริ ตกุล
35. นายอนันต์
อนันตกูล
36. นางอาภรณ์
ทองอนันต์
37. หน่วยอาสาสมัครพลเรื อนเยอรมัน แห่งประเทศไทย 38. มูลนิธิเตรี ยมธรรมศาสตร์ รุ่ นที่ 7
39. มูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)
40. ธนาคารแห่งประเทศไทย
41. Mr. Eiichi
Hamanishi

พ.ศ. 2524
1. นายชนะ
3. นายเชาว์วศั
5. นายเทียน

รุ่ งแสง
สุ ดลาภา
อัชกุล

(จํานวน 31 ท่าน)
2. นายชิน
โสภณพานิช
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทองอินทร์ วงศ์โสธร
6. นายนภา
ชีรานนท์

-37. นายบัญชา
9. ศาสตราจารย์ พนัส
11. รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์
13. นายพร้อมสิ น
15. ร.ต.รักษา
17. นายวิทย์
19. รองศาสตราจารย์ สมหวัง
21. ดร.สุ ธี
23. พลตํารวจตรี แสวง
25. นายอุดม
27. นายเอื้อ
29. Mr. I.
31. Mr. Peter

ลํ่าซํา
สิ มะเสถียร
สิ นลารัตน์
สี บุญเรื อง
โภคาสถิตย์
ตันตยกุล
พิธิยานุวฒั น์
สิ งห์เสน่ห์
ธี ระสวัสดิ์
รุ่ งโรจน์ธนกุล
บัวสรวง
Yamamoto
Geithner

พ.ศ. 2525
1. น.ส.กฤษณภัณฑ์
3. นายกระจ่าง
5. นายจินดา
7. นายไชยวัฒน์
9. นายตรี
11. นายทองจุล
13. ศาสตราจารย์ นวลนาฎ
15. นายพิทกั ษ์
17. ศาสตราจารย์ ดร.สม
19. นายสุณยั
21. นายสุรใจ
23. นายเสนอ
25. นายอรรณพ
27. ร.อ.อ.อุดมศักดิ์
29. Mr. Herwald
31. Mr. William

มิลินทสูต
พูลพิพฒั น์
กรรพฤทธิ์
บุนนาค
แสงธงทอง
สิ งหกุล
อมาตยกุล
อัครนุพงศ์
จาตุศรี พิทกั ษ์
เศาภายน
ศิรินุพงศ์
มูลศาสตร์
ปริ ยานนท์
วิจารณการณ์
Morton
D.Evans

8. นางบุษบง
10. ดร.พิมล
12. นายไพรัช
14. นายมณี
16. ศาสตราจารย์ วิกรม
18. นายศิริชยั
20. นายสํารวย
22. นายสุ ขสันต์
24. นายอมต
26. นายอุเทน
28. Mr. Gerard
30. Mr. Paul

เดชสุภา
จิตต์หมัน่
รามศิริ
เทพภักดี
เมาลานนท์
บุญกุล
โกสิ ยกุล
จิรจริ ยาเวช
พิสุทธิ วิมล
เตชะไพบูลย์
Rixhom
Tarcott

(จํานวน 32 ท่าน)
2. นายกิ่ง
พลอยเพ็ชร
4. นายจํารู ญศักดิ์
สุ วรรณเกษม
6. ดร.เฉลิมชัย
วสี นนท์
8. นายเด่นพงษ์
พลละคร
10. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิ ริ บุณยสิ งห์
12. นายนริ นทร์
ศรัณยสุ นทร
14. น.ส.บุปผา
ธรรมบุตร
16. นายวิมล
เตชะไพบูลย์
18. นายสังข์
อัสตถวาสี
20. นายสุ พฒั น์
จิวะพงศ์
22. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เสนอ อินทรสุขศรี
24. น.ส.สะอาด
ดิศธรรม
26. ดร.อรัญ
ธรรมโน
28. Mr.Andra
Limon
30. Mr. Masahide
Shibusawa
32. Dr. Wolfhard
Behrens

-4พ.ศ. 2526
1. นายจีระพงษ์
สิ วายะวิโรจน์
3. นายชัชวาล
อภิบาลศรี
5. นางนิยม
ทรรทรานนท์
7. ศาสตราจารย์ พันตรี คุณหญิง ผะอบ โปษะกฤษณะ
9. นายไพรัตน์
เตชะริ นทร์
11. อาจารย์ รจน์
โสตศิริ
13. ศาสตราจารย์ วารุ ณี
บิณฑสันต์
15. นายวิทยา
สุ ขดํารงค์
17. นายสมชาย
กรุ สวนสมบัติ
19. นายสุชาติ
สวัสดิ์ศรี
21. นายสุเมธารัตน์
สี ตบุตร
23. ศาสตราจารย์ พลเรื อโท อนันต์ จันทรกุล รน.
25. สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด
27. ธนาคารทหารไทย จํากัด
29. Mr. Junjiro
Nishino
31. Mr. Masamichi
Ushiyama
33. Mr. Tsutomu
Tomimura

1. นางกรรณิ กา
3. นายจําลอง
5. อาจารย์ จิตตรา
7. น.ส.ชนิดา
9. นายชาญ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ณัฐไชย
13. นายดิลก
15. นางทิพยา
17. นายทวี
19. นายธวัช
21. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์

(จํานวน 34 ท่าน)
2. นายเฉลิม
โยนส์
4. พลตํารวจตรี ประทิน สันติประภพ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดาํ
8. นางเพ็ญศรี
พุม่ ชูศรี
10. พันเอก มณเฑียร ประจวบดี
12. นายระเด่น
ทักษณา
14. นายแพทย์ วิชยั
วนดุรงค์วรรณ
16. นายศักดิ์ชยั
บํารุ งพงศ์
18. น.ส.สมทรง
ยนตรักษ์
20. นางสุ นนั ท์
ไทยลา
22. นายเสน่ห์
รัตนจินดา
24. ศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริ ญ
26. ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
28. Mr.Jerges Orgibet
30. Mr. m. Okuzumi
32. Mr. Michio
Ito
34. Mr. William
Klausner

พ.ศ. 2527

(ไม่มีการพิจารณา)

พ.ศ. 2528

(จํานวน 60 ท่าน)
2. นายโกมล
4. นายจํารัส
6. นายเจริ ญ
8. นายชวลิต
10. นายเชาว์
12. นายดํารงค์
14. นายทวีป
16. นายทินกร
18. นายธรรมนูญ
20. นายนิยม
22. อาจารย์ บัณฑิต

ธรรมเกษร
โต๊ะทอง
ประนิช
สุ วรรณจูฑะ
พันธุมรัตน์
ตันติสุข
ล้วนยานนท์
ณ ป้ อมเพชร
หนุนภักดี
ภูษิตโภยไคย
เทพวัลย์

กลิ่นรอด
ปิ งคลาศัย
ศรี สมบูรณานนท์
เตชะไพบูลย์
สายเชื้อ
กฤษณามระ
วรดิลก
เชื้อเจริ ญกรุ ง
ดวงมณี
วานิชวัฒนรําลึก
รชตะนันทน์

-523. นายประกิต
อภิสารธรักษ์
24. แพทย์หญิง ประณี ต จันทรเวคิน
25. นายประวิตร
ฉัตตะละดา
26. นายประยูร
โกวิรุฬห์สกุล
27. นายพงษ์ศกั ดิ์
พยัฆวิเชียร
28. น.ส.พาสนา
สุ วรรณเสถียร
29. นายมานิต
ปางมณี
30. นางมานี
ทัพพะรังสี
31. นายมนู
ดรดีดลเชษฐ์
32. นายยุทธนา
มุกดาสนิท
33. ศาสตราจารย์ วารี
หะวานนท์
34. พล.ท.วิเชียร
วิสูตรชัย
35. ศาสตราจารย์ ศักดิ์
ไทยวัฒน์
36. นายศุภชัย
พิศิษฐวานิช
37. นายสงคราม
ชีวประวัติดาํ รงค์
38. นายสมบัติ
ภู่กาญจน์
39. ศาสตราจารย์ สมพงษ์
จุย้ ศิริ
40. ศาสตราจารย์ ดร.สิ ปปนนท์ เกตุทตั
41. รองศาสตราจารย์ สุ ขมุ
นวลสกุล
42. นายสุ ขมุ
นวพันธ์
43. นายสุขวิช
รังสิ ตพล
44. อาจารย์ สุ พิณ
ปัญญามาก
45. นายสุวฒั น์
วรดิลก
46. นายสุ เทพ
วงศ์คาํ แหง
47. นายเสกสรรค์
ภู่ประดิษฐ์
48. นายเสนาะ
อุนากูล
49. ศาสตราจารย์ โสภณ
รัตนากร
50. ศาสตราจารย์ หรัญ รดีศรี
51. นางสาวอนงค์
เตชวัชรา
52. ศาสตราจารย์ อรุ ณ รัชตะนาวิน
53. นายอากร
ฮุนตระกูล
54. นายเอนก
วิทยะสิ รินนั ท์
55. กรมประชาสัมพันธ์
56. ต.ม.ธ.ก. รุ่ น 6
57. มูลนิธิเบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
58. มูลนิธิฟรี ดิช เอแบรท
59. ศิษย์เก่าคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี รุ่ น พ.ศ. 2506 60. The British Council

พ.ศ. 2529
1. นายเกียรติชยั
3. นายเดชอุดม
5. นางปรางทิพย์
7. นางผาณิ ต
9. ศาสตราจารย์ ไพจิตร
11. นางรัตนา
13. ศาสตราจารย์ วิโรจน์
15. อาจารย์ วีระ
17. นายสมลักษณ์
19. นายสุเทพ
21. รองศาสตราจารย์ อรศิริ

สันติชยั อนันต์
ไกรฤทธิ์
ทวีพาณิ ชย์
พูนศิริวงศ์
โรจนวานิช
ภาสวรวิทย์
เลาหะพันธุ์
อินพันทัง
หิรัญญบูรณะ
นิลสิ นธพ
ปาณิ นท์

(จํานวน 35 ท่าน)
2. นายคํานวณ
4. นายบดี
6. นางผกายวรรณ
8. พ.ต.ท.พรภัทร์
10. อาจารย์ ภาวาส
12. นายวัฒน
14. นายวิระ
16. นายสมเกียรติ
18. นายสุ ภทั ร
20. นายไสว
22. พลเอก อาทิตย์

ชโลปถัมภ์
จุณณานนท์
เจียมเจริ ญ
สูยะนันท์
บุนนาค
ตรี คนั ธา
รมยะรู ป
ศุขเทวา
สุ คนธวัต
ยกาศคะนอง
กําลังเอก

-623. นายอุดม
25. กรมทหารช่างที่ 11
27. หนังสื อพิมพ์ดาวสยาม
29. ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
31. ธนาคารโตเกียว จํากัด
33. The NATION
35. Mr. Ichiro Sate

รุ่ งโรจน์ธนกุล

พ.ศ. 2530
1. นายกิรินทร์
ชัชวาลวงศ์
3. รองศาสตราจารย์ จิรา
สาครพันธ์
5. นายชวลิต
อาคมธนะ
7. พันเอก (พิเศษ) ดร.ชินวุธ
สุ นทรสี มะ
9. นายชูชาติ
พูลศิริ
11. คุณเตือนใจ
สิ นธุวณิ ก
13. คุณบุญทรง
อนงคณะตระกูล
15. นางสาวบังอร
อิ่มโอชา
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์
19. นายประพันธ์
ชลวีระวงศ์
21. นายประเสริ ฐ
ดวงวิชยั
23. เรื ออากาศเอก พจน์
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
25. นายพิชยั
วาศนาส่ ง
27. นายพิศาล
มูลศาสตรสาทร
29. ดร.พีระพงศ์
อิศรภักดี
31. นายภควัต
โกวิทวัฒนพงศ์
33. พันเอกหญิง มาลย์ศรี
วิรัชพันธุ์
35. นายวัลลภ
ตันติกลุ
37. นายแพทย์ ม.ร.ว.วีรพันธุ์
ทวีวงศ์
39. นายสมภพ
อมาตยกุล
41. นายสวัสดิ์
โชติพานิช
43. นายสุทธิ
ภิบาลแทน
45. นายสุภทั ร
เอกกุล
47. ศาสตราจารย์ ดร.อมร
จันทรสมบูรณ์

24. น.ส.อุทยั ทุติยะโพธิ
26. กรุ งเทพมหานคร
28. หนังสื อพิมพ์แนวหน้า
30. ธนาคารซันวา จํากัด
32. ธนาคารมิตซุย จํากัด
34. สมาคมราชกรี ฑาสโมสร
(จํานวน 69 ท่าน)
2. นางขนิษฐา
เทวินทรภักติ
4. นางชนัตถ์
ปิ ยะอุย
6. นายชาญ
แก้วชูใส
8. นายชีระ
ภาณุพงศ์
10. นายดิเรก
อิงคนินนั ท์
12. นายถนอม
นพวรรณ
14. นายทินวัฒน์ มฤคพิทกั ษ์
16. พันตํารวจโท บุญเลิศ เชาวน์โอภาส
18. นายประนอม
ก้องสมุทร
20. พลตรี ประภัสร์
วรพิสิษฐ์
22. นายผดุง
เตชะศริ นทร์
24. นายพรเสก
กาญจนจารี
26. นายพิชิต
สุ ขเจริ ญพงษ์
28. นายพิชิตชัย
ผ่องอุดม
30. นายไพศาล
เจริ ญวุฒิ
32. คุณมณี
บุนนาค
34. นายยูรี
มาคารอฟ
36. พลอากาศโท วิเชียร เวชพันธุ์
38. ม.ร.ว.สฤษดิ์คุณ
กิติยากร
40. นายสมิง
พรตระกูลพิพฒั น์
42. นางสิ ริลกั ษณ์
รัตนากร
44. นายสุ ธี
อากาศฤกษ์
46. พลตํารวจโท เสมอ ดามาพงศ์
48. นายอัษฎางค์ ปาณิ กบุตร

-749. นายอํานัคฆ์
คล้ายสังข์
51. คุณอุ่นจิตต์
ธี รปถัมภ์
53. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
55. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
57. ศูนย์กิจการพลเรื อนกองทัพบก
59. สถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
61. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
63. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
65. บริ ษทั มิตซูบิชิ จํากัด
67. บริ ษทั สถาปนิก สุ เมธ ชุมสาย จํากัด
69. THE JAPAN FOUNDATION

พ.ศ. 2531
1. นายกรุ งไกร
ภัทรโกมล
3. นายจํารู ญ
ปิ ยัมปุตระ
5. นายชุมพล
พรประภา
7. พล.ต.ต.ธงชัย
ไชยรักษ์
9. นายบรรณวิทย์
บุญญรัตน์
11. นายประจวบ
ไชยสาส์น
13. ดร.มารวย
ผดุงสิ ทธิ์
15. นางสาววนิดา
ปิ ยะมาดา
17. นายวิโรจน์
ภู่ตระกูล
19. นางสุ ภทั รา
แก้วชาญศิลป์
21. นายอภิชยั
บุณยเกียรติ
23. บริ ษทั การบินไทย จํากัด
25. Mr. Chol Man Song
27. Mr. R.C. Wiles

พ.ศ. 2532
1. พล.อ.ต.นายแพทย์ กิตติ เย็นสุ ดใจ
3. นายเจริ ญ
เอี่ยมพึ่งพร
5. รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ธรรมบุตร
6. นายชัยจิตร
รัฐขจร

50. นายอําพล
สิ งหโกวินท์
52. นายเอกกมล
คีรีวฒั น์
54. สํานักงานสถิติแห่งชาติ
56. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
58. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60. สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
62. สมาคมมิตรภาพไทย – จีน
64. มูลนิธิฟอร์ ด
66. บริ ษทั ลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
68. Prof Alastsir M.North
(จํานวน 27 ท่าน)
2. รองศาสตราจารย์ จําเรี ยง
4. นายชัชวาลย์
6. นายทรง
8. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ
10. นายบุญรอด
12. นางศรี ประพาฬ
14. นายยุนยิโร
16. นางสาววิภา
18. นายสถาพร
20. นายอนันต์
22. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร
24. Mr. Allen C. Choate
26. Mr. Qin Yu-Sen

ภาวิจิตร
สุ กิจจวนิช
องค์ชยั วัฒนะ
โสภารัตน์
โบว์เสรี วงศ์
สภาวสุ
นิชิโน
สุ ขกิจ
กวิตานนท์
บัวสุ วรรณ
จามรมาน

(จํานวน 46 ท่าน)
2. นายเกษมสันต์
วิลาวรรณ
4. เจ้าคุณพระธรรมเสนานี (หลวงปู่ เจียม
กุลละวณิ ชย์)
7. พล.ต.ต.ชาติชาย
อุปพงศ์

-88. พล.อ.ชํานาญ
นิลวิเศษ
10. พ.ต.อ.ดรุ ณ
โสตถิพนั ธุ์
12. ดร.ไตรรงค์
สุ วรรณคีรี
14. นายบุญเลิศ
ศุภดิลก
16. พ.ต.ประชา
ธรรมโชติ
18. นายพรประยูร
อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
20. นายประวิทย์
หาญณรงค์
22. นายผัน
จันทรปาน
24. นางพิมพ์ทอง
สุ ขสมจิตร
26. นายมานพ
นาคทัต
28. นายเรวัต
ฉํ่าเฉลิม
30. พ.ต.ท.ศุภชาญ
มนูธรรม
32. นายสนิท
วรปัญญา
34. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สมโพธิ พุกกะเวส
36. นางสาวสุ ชาดา
นิมากร
38. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เสม พริ้ งพวงแก้ว
40. พ.ต.อ.เสถียร สิ นธุเสน
42. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
44. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
46. MR.SADAO HIRANO

พ.ศ. 2533
1. นายเกษม
อัชณาสัย
3. ดร.คณิ ต
ณ นคร
5. พลเอก ชวลิต
ยงใจยุทธ
7. นายชัยวัฒน์
เกตุปรี ชาสวัสดิ์
9. อาจารย์ ชุมพล
จันทราทิพย์
11. นายดํารงศักดิ์
ทัศนะสันติ์
13. นางถาวร
จันทรไทย
15. ศาสตราจารย์ ดร.แทสแมน สมิธ
17. นายนพดล
เฮงเจริ ญ
19. นายเบญจกุล มะกะระธัช
21. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม โฉมฉาย

9. นายเชาว์
เชาว์ขวัญยืน
11. พ.ต.ท.โดม
วิศิษฐ์สรอรรถ
13. นายนิวฒั น์
พิบลู ย์
15. พล.ต.ท.ประจง
สิ ทธิ ไชย
17. ดร.ประภา
วิริยะประไพกิจ
19. นายประวัติ
วิริยะวงศ์
21. นายปรี ดี
บุญยัง
23. พ.ต.ท.พิชิต
ควรเดชะคุปต์
25. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒั นกุล
27. ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
29. นายวัฒนชัย
สุ วคนธ์
31. นายสติ
ศรี บญ
ุ เรื อง
33. พล.ต.สมพงษ์
กิตติวฒั น์
35. นายสมฤทธิ์
ศรี ทองดี
37. ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ
39. พล.ต.เสรี
สุ ทธิ กลุ
41. นายอาภรณ์
นารถดิลก
43. กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
45. MONSIEUR CHRISTIAN PELLAUMAIL
(จํานวน 62 ท่าน)
2. นายคงศักดิ์
ลิ่วมโนมนต์
4. นายเจริ ญ
ธฤติมานนท์
6. นายชัชวาลย์
ศรศรี
8. นายชาญ
กาญจนาคพันธุ์
สุ วารี
10. นายโชคชัย
12. นายตรี
ภวภูตานนท์
14. นายเทียม
โชควัฒนา
16. นายธรรมนูญ
หวัง่ หลี
18. พล.ต.ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา มินทรขินร์
20. นายประเจียด
สกุลวงศ์
22. นายประดับ
มนูรัษฎา

-923. นายปานทอง สมุทรประภูมิ
25. นางเพ็ญประภา
เกษมสุวรรณ
27. นายไพศาล
หวังพานิช
29. พันเอก ดร.มนตรี ศุภาพร
31. นายยม
เปี่ ยมคล้า
33. นายล้วน
สายยศ
35. นายวิจิตร
วุฒิอาํ พล
37. นายวิโรจน์
ราชรักษ์
39. ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สนองชาติ
41. นายศักดิ์สิทธิ์
ศรี สอน
43. นายสมพงษ์
ปองเกษม
45. นายสัมผัส
พึ่งประดิษฐ์
47. อาจารย์ สุ มิตร
ฟังทองพรรณ
49. นายอัครวิทย์
สุ มาวงศ์
51. นายอุทยั
อัครพัฒนากูล
53. องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
55. บริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จํากัด
57. มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและ
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิ ดา
59. มูลนิธิศรี วิสารวาจา
61. DR. CHEE PENG LIM

พ.ศ. 2534
1. พันโท กมล
ประจวบเหมาะ
3. นายกําธร
สุ วรรณปิ ยะศิริ
5. นางจําปูน
นามประทาน
7. นายถาวร
โสภีอมร
9. นายทวีศกั ดิ์
สุ วคนธ์
11. ศาสตราจารย์ ธวัช ภูษิตโภยไคย
13. นายประกิต
วิริโยทัย
15. ดร.ประสาร
ไตรรัตน์วรกุล
17. นางพจนารถ
วิริยะพันธ์
19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่ งธรรม ลัดพลี

24. นายพิบลู
ภัทโรดม
26. ศาสตราจารย์ ไพศาล
กุมาลย์วิสยั
28. พันเอกหญิง ภัทราวรรณ
ตระกูลทอง
30. อาจารย์ มาโนช
จรมาศ
32. นางรวมพร
พลางกูร
34. ดร.วัลลภ
ปิ ยะมโนธรรม
36. ดร.วินิจ
วินิจนัยภาค
38. นายวุฒิชยั
ชุมวรฐายี
40. นายศักดา
โมกขมวรรคกุล
42. นายสมบูรณ์
ชิตพงศ์
44. นายสัก
กอแสงเรื อง
46. นายสุ ชาติ
ธรรมมงคล
48. นายไสว
พราหมณี
50. นายอารี
วิไลวรรณ
52. นายเอนก
ศรี สนิท
54. บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
56. มูลนิธิชิน
โสภณพนิช
58. มูลนิธิธรรมศาสตร์สุรินทร์
60. มูลนิธิเอื้องฟ้ า 04
62. MR. KENNETH L.WHITE
(จํานวน 41 ท่าน)
2. นายกิตติ
4. คุณจันทนี
6. นายฉอ้อน
8. นายทรงเดช
10. ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย
12. นายนนทพล
14. นายประสงค์
16. นายปัญญา
18. นายไพรัช
20. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร

ชีนะเกตุ
ธนรักษ์
นิลกําแหง
ประดิษฐสมานนท์
กีระนันท์
นิ่มสมบุญ
รณะนันทน์
สติฐิต
จิตประไพ
โตธนะเกษม

- 10 21. นางวรรณวิไล
ประถมภัฎ
23. นางวัลลีย ์
สถาพร
25. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ
27. อาจารย์ สมทรง
สุ วรรณเลิศ
29. นายสลิต
เลิศสุ ดยอด
31. นายสื บตระกูล
สุ นทรธรรม
33. นายสุรชัย
สุ วรรณแสน
35. นาวาอากาศเอก โสภณ
สุ วรรณรุ จิ
37. นายอํานวย
คงมีสุข
39. มัลกาตี มูลนิธิ
41. H.E. HISAHIKO

22. นายวันชัย
แสนเจริ ญ
24. พล.ต.ท.วิศิษฐ์
สังคหพงศ์
26. นายเศรษฐพร
คูศรี พิทกั ษ์
28. นายสมศักดิ์
ประสงค์ผล
30. นางสาคร
สายศร
32. นายสุ ภทั ร
ตันสถิติกร
34. ศาสตราจารย์ เสน่ห์
จามริ ก
36. อาจารย์ ดร.อรุ ณ
ภาณุพงศ์
38. บริ ษทั มิตซุยแอนด์คมั ปนี (ไทยแลนด์) จํากัด
40. มูลนิธิ THE FOUNDATION FOR ASIAN
MANAGEMENT DEVELOPMENT (FAMD)

OKAZAKI

พ.ศ. 2535 (จํานวน 15 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นางกาบแก้ว
3. นางสาวเสาวณี

ไชยะบุรินทร์
ถวิลแก้ว

2. พล.อ.อ.วิเชียร

เวชพันธุ์

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.โกศล
เพ็ชร์ สุวรรณ์
2. นายชนะ
ทรัพย์แก้ว
3. นางทัศนีย ์
ตันทวีวงศ์
4. นายแพทย์ ธนู
สว่างศิลป์
5. นางสาวนันทนา
นันทวโรภาส
6. นายปนิธ์
สุ วาณิ ชย์กลุ
7. นายประทีป
สุ นทเรกานนท์
8. นายเผ่าทอง
ทองเจือ
9. นายไพโรจน์
เอื้อบุญกุล
10. นายอภิชาติ
ดําดี
11. สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12. ทูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์

พ.ศ. 2536 (จํานวน 21 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายเจริ ญจิตต์
3. ร้อยโทภูมิศกั ดิ์
5. คุณหญิง อุไรวรรณ

ณ สงขลา
หงษ์หยก
ศิรินุพงศ์

2. นายแผน
4. นายวิทย์

วรรณเมธี
รายนานนท์

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. รศ.ดร.ชนิตา
3. นายธรรมรักษ์

รักษ์พลเมือง
การพิเชษฐ์

2. นายชลัช
ลียะวณิ ช
4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พะยอม อิงคตานุวตั น์
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ปรี ดาวิภาต
6. นางวนิดา
ลิมธงชัย
7. นางวิมลละมัย
เผือกใจแผ้ว
8. นางสนธยา
วิมลจิตต์
9. นายสมชาติ
รอบกิจ
10. ดร.ไสว
สุ ทธิ พิทกั ษ์
11. นางสาวเสาวณี ย ์
ลีลานุช
12. บริ ษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
13. หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ
14. บริ ษทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จํากัด
15. ฝ่ ายวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และความร่ วมมือ สถานทูตฝรั่งเศส 16. กลุ่มบริ ษทั สุราทิพย์

พ.ศ. 2537

(จํานวน 38 ท่าน)
1. นายกฤติวิทย์
ศรี พสุ ธา
2. นายเครื อ
กัณหานนท์
3. อาจารย์ ชูดเชิด
รักตะบุตร์
4. นายเชิดชัย
ขัตตินานนท์
5. นายเชาว์
ทองมา
6. นายทองมา
หงส์ลดารมภ์
7. นายธวัช
สุ วฒ
ุ ิกลุ
8. รศ.นพ.ธีรวัฒน์
กุลหนันทน์
9. นางบุญพริ้ ง
ต.สุวรรณ
10. นายปราโมทย์
ฝ่ ายอุประ
11.นางพรทิพย์
จิตรธร
12. พลตรี พิบลู ย์
จันทโรจวงศ์
13. นายพิพฒั
พะเนียงเวทย์
14. นายไพโรจน์
หาญพงษ์ธรรม
15. นายมนู
เลียวไพโรจน์
16. นายยง
ศรี นาม
17. อาจารย์ ลาวัลย์
อุปอินทร์
18. นายวรชัย
พิจารณ์จิตร
19. ผศ.ดร.วิชาญ
ภู่พฒั น์
20. นางวิรัชดาห์
เทอดผดุงชัย
21. อาจารย์ ดร.วิสูตร
ตุวยานนท์
22. นายศรี ภูมิ
สุ ขเนตร
23. นายศุภกิจ
ดุลยพิชช์
24. นายสมนึก
พิมลเสถียร
25. นางสมานจิตต์
วิไลรัตน์
26. พล.อ.ท.สุ พจน์
ครุ ฑพันธุ์
27. นายเสรี
เวชโช
28. นางอรุ ณี
สุ วรรณวนิชกิจ
29. สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30. โครงการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท
กรรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ
31. โครงการโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข 32. โครงการปรับปรุ งบํารุ งดินด้วยอินทรี ยวัตถุ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33. มูลนิธินายห้างโรงปูนผูห้ นึ่ง
34. มูลนิธิจอมพล ป.และท่านผูห้ ญิง ละเอียด พิบลู สงคราม
35. บริ ษทั ตรี เพชรอีซูซูเซลส์ จํากัด
36. MR. KAZUO
OBA
37. MR. REIICHI
HORII
38. DR. YOJI
MACHIDA

พ.ศ. 2538 (จํานวน 17 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. พันตํารวจโท ยอดชาย

ผูส้ นั ติ

2. นายไสว

พัฒโน

- 12 ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายแก้ว
เจียรกิติวณิ ช
2. พ.ต.อ.(พิเศษ) หญิง บุปผาชาติ อักษรนันทน์
3. นางสาวพิไลพรรณ
ตรี รัตน์
4. นายเรื องชัย
ทรัพย์นิรันดร์
5. นายสถาพร
ลิ้มมณี
6. นายสมัคร
เชาวภานันท์
7. นายสรศักดิ์
สุ ชาติ
8. นางสาวสุ วรรณี
ตั้งวงศ์ศานต์
9. รองศาสตราจารย์ อัจจิมา
เศรษฐบุตร
10. ดร.อํารุ ง
จันทวานิช
11. อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 12. ธนาคารกรุ งเทพฯ พาณิ ชยการ จํากัด (มหาชน)
13. บริ ษทั คาร์ลสเบอร์กบริ วเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
14. บริ ษทั ธรรมนิติกรุ๊ ป จํากัด (ทุนธรรมนิติ-ประดิษฐ์ เปรมโยธิ น) 15. THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION

พ.ศ. 2539 (จํานวน 17 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นางกาญจนา
3. นายลิขิต
5. นายสมพล

เกษกาญจน์
เทอดสถีรศักดิ์
เกียรติไพบูลย์

2. พลโท ประพาฬ
4. นายวิบูลย์

กุลพิจิตร
วงศ์ศิริเดช

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายกรพจน์
3. นายทวี
5. นายธวัชชัย
7. นายพยงค์
9. นายมงคล
11. PROF.ROBERT

อัศวินวิจิตร
ชีพอุดมวิทย์
พัวประเสริ ฐ
คชาลัย
ลีลาธรรม
T.GREEN

2. นายชัช
4. อาจารย์ ทวีศกั ดิ์
6. นายประสาน
8. นางภคินี
10. นายมนูญ
12. MR.SHIVANATHRAI

ชลวรณ์
มณี พิสิฐ
สุ ขรังสรรค์
สุ วรรณภักดี
พุฒทอง
BAJAJ

พ.ศ. 2540 (จํานวน 7 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายฉัตรชัย
3. นายประมวล
5. นายสมชาย

วีระเมธี กลุ
รุ จนเสรี
สกุลสุ รรัตน์

2. นายชนินท์
4. นางสุกญั ญา

ว่องกุศลกิจ
ชลศึกษ์

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายธงชัย
3. นายสุ พจน์

2. ศาสตราจารย์ ธํารง
เปรมปรี ด์ ิ
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิง อัมพร สุ คนธมาน
พ.ศ. 2541 (จํานวน 7 ท่าน)

ลําดับวงศ์
สิ งห์เสน่ห์

ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายสุ ชาติ

ไตรประสิ ทธิ์

2. นายสุ ประดิษฐ์

หุตะสิ งห์

- 13 3. นายวิรัตน์

วัฒนศิริธรรม

4. นายธี รศักดิ์

กรรณสูต

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นางชวนพิศ
3. นายปรัชญา

ฉายเหมือนวงศ์
ธัญญาดี

2. พลตรี วิชา

เตชะวณิ ชย์

พ.ศ. 2542 (จํานวน 13 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายกําแหง

ภริ ตานนท์

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายจรัล
สามิบตั ิ
3. นายเฉลิม
ม่วงแพรศรี
5. นายธี ระศักดิ์
ไพโรจน์สถาพร
7. นายพายัพ
พยอมยนต์
9. นายวิเชียร
รัตนะพีระพงศ์
11. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

2. นางจุฑารัตน์
ศรี กนั ทรกริ ช
4. นายโชคชัย
อักษรนันท์
6. นายเทียรสิ ริ
ธีระชาติแพทย์
8. นายวิชยั
โถสุวรรณจินดา
10. Professor Dr.Shigeru Hisajima
12. มูลนิธิช่วยนักเรี ยนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์

พ.ศ. 2543 (จํานวน 21 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื องาม

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายโกมล
กัมบีร์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี
5. อาจารย์ ชนนาถ
มีนะนันท์
7. นายชูศกั ดิ์
คุณอมรเลิศ
9. นายบุญชู
ตรี ทอง
11. นายพิชยั
ชุณหวชิร
13. นายศรี อมั พร
ศาลิคุปต์
15. นายสุเทพ
หรั่งฉายา
17. นายอภิชาต
ธรรมสโรช
19. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. นายเกรี ยงไกร
เศรษฐไกรกุล
4. นายจุลินทร์
ลักษณวิศิษฎ์
6. นายชวลิต
เศรษฐเมธี กลุ
8. นางดารณี
สุ วรรณสิ งห์
10. นางประดิษฐา
จงวัฒนา
12. นายวิชยั
หิ รัญวงศ์
14. นายสมพงษ์
วิสุทธิแพทย์
16. นายสุ วฒั น์
ทองธนากุล
18. สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์
20. สมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น

พ.ศ. 2544 (จํานวน 25 ท่าน)
ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. ศ.เกษรี

ณรงค์เดช

2. นายกิตติพงค์

เศวตกิติธรรม

- 14 3. นายไกรสร
5. นายชูพงษ์
7. นายเดช
9. นางนารี
11. นายประดิษฐ์
13. รศ.ดร.ภิญโญ
15. นายมนัส
17. นายสมเกียรติ
19. ศ.สุ ธี
21. นางเสาวนีย ์
23. MR.DAVINDER

จันศิริ
เคียงศิริ
บุลสุข
คูหาเรื องรอง
นิธิยานนท์
สุ วรรณคีรี
คําภักดี
ถาวรวิศิษฐพร
นาทวรทัต
ตัญญูไพบูลย์
S.SALUJA

4. นางคมคาย
6. นางดารณี
8. นายธวัชชับ
10. นายบุน้ กุ่ย
12. นายพูลทรัพย์
14. นายภัทรพงศ์
16. นางวรรณประภา
18. นายสมศักดิ์
20. นายสุ รพันธ์
22. นางอรนิตย์

รอดลอยทุกข์
วัธนเวคิน
วิไลลักษณ์
กิตติสกุลนาม
ปิ ยะอนันต์
ศรี เธี ยรอินทร์
หวังวงศ์วฒั นา
ตันติวาทิน
ทิมกระจ่าง
ปุตระเศรณี

พ.ศ. 2545 (จํานวน 26 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายประเสริ ฐ

นาสกุล

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายกี
ขนิษฐานันท์
3. นายจารุ พงศ์
เรื องสุ วรรณ
5. นายชัยวัฒน์
พสกภักดี
7. นายธนากร
เสรี บุรี
9. นายพงษ์ศิริ
อยูส่ าํ ราญ
11. นายพรนริ ศ
ชวนไชยสิ ทธิ์
13. นายภุชงค์
รุ่ งโรจน์
15. นายวีรพงษ์
ต้องสุดใจธรรม
17. นายสมชาย
สาโรวาท
19. นายสุชาติ
หวังวงศ์วฒั นา
21. นางสุ นิสา
มัน่ คง
23. นายอภิชาต
รมยะรู ป
25. มูลนิธินิติศาสตร์ 2503 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. พลตรี หญิง คนึงนิจ
4. นายชวรัตน์
6. นายไชยวัฒน์
8. นายประสงค์
10. นายพรชัย
12. นายพีระ
14. นายรังสฤษดิ์
16. นางสาวศิริกลุ
18. นายสันติภาพ
20. นายสุ นทร
22. รองศาสตราจารย์ สุนี
24. MRS.YUKIKO

พึ่งแย้ม
ชาญวีรกุล
ฉลองพันธรัตน์
เอี่ยมอนันต์
กิตติปัญญางาม
มานะทัศน์
ลักษิตานนท์
ธนสารศิลป์
เตชะวณิ ช
สถาพร
ประจวบเหมาะ
HIRANO

พ.ศ. 2546 (จํานวน 29 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายกล้านรงค์

จันทิก

2. นายจเด็จ

อินสว่าง

- 15 3. นางณฐนนท ทวีสิน
5. ดร.สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์

4. นายพรชัย

นุชสุวรรณ

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายกัมพล
3. นายเจต
5. นายเดชา
7. นางนิธิกานต์
9. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริ ฐ
11. นายยงยุทธ
13. นางศิริลกั ษณ์
15. นายสุรชัย
17. ศาสตราจารย์ เสนาะ
19. Mr. James
22. บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
24. มูลนิธิซูมิโตโมมิตซุย

จูฑะพล
ประภามนตรี พงศ์
ธรรมศิริ
ทองเจือ
เมืองประดิษฐ์
วิรางกูล
อยูส่ าํ ราญ
เลี้ยงบุญเลิศชัย
ติเยาว์
Paul Fitzpatrick

2. นายเกษมสันต์
วีระกุล
4. นายชัยยันต์
เจริ ญโชคทวี
6. นายทวี
บุตรสุนทร
8. นายบริ สุทธิ์
บูรณะสัมฤทธิ์
10. พ.อ.พัฒนพงษ์
เกิดอุดม
12. พ.ต.อ.วิชาญ
บริ รักษ์กลุ
14. นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
16. นายสุ รพงษ์
เตรี ยมชาญชัย
18. นายอนันต์
เภตรา
20. Mr. Katsuhiro
Fujiwara
23. ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
25. วัดปัญญานันทาราม

พ.ศ. 2547 (จํานวน 59 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายเชิดพงษ์
3. พล.ต.อ.วาสนา
5. นายสถิตย์
7. นายเสริ มศักดิ์

สิ ริวิชช์
เพิม่ ลาภ
ลิ่มพงศ์พนั ธุ์
พงษ์พานิช

2. นายพงศ์เทพ
4. นายศิริพล
6. นายสมชาย
8. นายอภัย

เทพกาญจนา
ยอดเมืองเจริ ญ
วงศ์สวัสดิ์
จันทนจุลกะ

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายกมลศักดิ์
3. นายกําธร
5. นางดารา
7. นางนุสรา
9. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์
11. นายประเทือง
13. พลตรี ปรุ งศิลป์
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พรพจน์
17. นายพันธ์ศกั ดิ์
19. นายมนตรี

ปัญจวรรณ
วังอุดม
บุนนาค
เตียงเกตุ
อดุลพันธุ์
แก้วสุข
ศศะนาวิน
สุ ขเกษม
ลีลาวรรณกุลศิริ
ฐิรโฆไท

2. นายกิตติพงษ์
4. นายคติพจน์
6. นายนที
8. นางบุญมา
10. นายประดิษฐ
12. ดร.ประยุทธ
14. นายผดุงพันธ์
16. ดร.พิชิต
18. นายไพฤทธิ์
20. นายมานพ

จินตวราลักษณ์
เกิดมัน่ คง
สุ ขตุ มตันติ
ศาลิคุปต
ประสาททอง
มหากิจศิริ
จันทโร
อัคราทิตย์
เศรษฐไกรกุล
เจนจรัสสกุล

- 16 21. ดร.รอม
หิรัญพฤกษ์
22. นายวรวิทย์
23. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
24. นางวารุ ณี
25. นายวิเชียร
กลิ่นสุคนธ์
26. นายวิฑูรย์
27. นายวิทยา
เอมาวัฒน์
28. นายวิรัช
29. นายวิษณุ
เอมประณี ตร์
30. ร.ต.ต.หญิง สกาวเดือน
31. นายสงคราม
สกุลพราหมณ์
32. นายสง่า
33. นาวาตรี หญิงสพัง่ พร
จุลละสุ ขมุ
34. นายสมเกียรติ
35. นายสมศักดิ์
ทัดติ
36. ดร.สมหมาย
37. นายสมาน
อิ่มกะดี
38. นางสุ กลั ยา
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ขมุ
เฉลยทรัพย์
40. นายสุ โข
41. นายสุธรรม
แสงประทุม
42. นางสุ พีชา
43. นายสุภชัย
วีระภุชงค์
44. นายสุ รชัย
45. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ วิทย์ เฑียรทอง
46. นายอดุลย์
47. นางสาวอัญชลี
ค้อคงคา
48. สํานักงานเขตพระนคร
49.มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
50. มูลนิธิเรวัต
พุทธิ นนั ทน์
51. มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ศรี อนันต์รักษา
เภกะนันทน์
สิ มะโชคดี
อยูถ่ าวร
หอรุ่ งเรื อง
พิชญังกูร
อึ้งศรี ทอง
จันทร์เรื อง

ศรี ละมัย
สุ วรรณศิริ
สาทร
ดนัยตั้งตระกูล
โฆษกิจจาเลิศ

พ.ศ. 2548 (จํานวน 19 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ
3. นายสุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์

ชัยสูตร

2. นายวันชัย

ศารทูลทัต

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายแพทย์ จิโรจ
3. นายณพร
5. นายปกรณ์
7. พล.ต.ต.ไพโรจน์
9. นายภิญโญ
11. นางวนิดา
13. นายสัตยะพล
15. นางสาวโสภาวดี

สิ นธวานนท์
ฉิ มโฉม
เพ็ญภาคกุล
ศิริโรจน์
ตัน๊ วิเศษ
พรรณราย
สัจจเดชะ
เลิศมนัสชัย

2. นายนัที
4. นายณรงค์ศกั ดิ์
6. นางปราณี
8. นายพิเชียร
10. นายวิชยั
12. นายสมศักดิ์
14. นางสุ กฤตา
16. MR.SHOSAKU

เปรมรัศมี
ตะละภัฏ
วงษ์ชวลิตกุล
อํานาจวรประเสริ ฐ
ทองแตง
เตชะรัตนประเสริ ฐ
สุ วรรณกฤติ
YASUI

- 17 พ.ศ. 2549 (จํานวน 30 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. คุณพรทิพย์
3. นายวัลลภ
5. นายอุดร

จาละ
พลอยทับทิม
ตันติสุนทร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์
4. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย ์
อัศวโรจน์

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายคิด
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิ ทธ์
5. นายภควัต
7. นายเรวัติ
9. นางละออ
11. นายวันชัย
13. ดร.สมชาย
15. นายสมิต
17. ดร.สุ ชาติ
19. นางสุ นี
21. นายสวัสดิ์
23. รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก
25. Professor Dr. Okitsugu

สุ วรรณศร
คูวฒั นาชัย
โกวิทวัฒนพงษ์
ผลลูกอินทร์
ตั้งคารวคุณ
ตันติวิทยาพิทกั ษ์
ชุณหรัศมิ์
สัชฌุกร
สังข์เกษม
สมมี
ลิมโปดม
เหล่าธรรมทัศน์
Fujiwara

2. นายเชาวรัตน์
เชาวน์ชวานิล
4. นายประพัฒน์
โพธิ วรคุณ
6. นายมารุ ต
สิ มะเสถียร
8. นายรุ จิระ
บุนนาค
10. ศาสตราจารย์ วนิดา
จิตต์หมัน่
12. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย รัตนมณี ฉตั ร
14. นายสมพงษ์
เผอิญโชค
16. นายสุ ชาติ
โชคชัยกตัญญู
18. นายสุ ชีพ
อธิ วฒั นะทรัพย์
20. นายสุ พจน์
ธีระวัฒนชัย
22. นางสาวอรจิต
สิ งคาลวณิ ช
24. นางอุบล
หลิมสกุล

พ.ศ. 2550 (จํานวน 21 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นางสาวงามพรรณ
3. นายชาญชัย
5. นางสาวสุ พตั รา

เวชชาชีวะ
สุ นทรมัฏฐ์
ธนเสนีวฒั น์

2. นายจุฑาธวัช อินทรสุ ขศรี
4. นายบุณยสิ ทธิ์ สุ วรรณรัตน์
6. นายสื อ
ล้ออุทยั

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ
3. นางชนิดา
5. นายชัยวัฒน์

จันทลักขณา
เกตุเอม
อุทยั วรรณ์

2. นายเจริ ญสุข
4. นางชาลอต
6. อาจารย์ ดิเรก

ชุมศรี
โทณวณิ ก
เจริ ญผล

- 18 7. นายไพโรจน์
โล่ห์สุนทร
8. นางภาวศรี
หาญวิริยะกุล
9. ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล
10. นายสมมาตร
สุ ขสมยา
11. นายสิ นธุ์สวัสดิ์
ยอดบางเตย
12. พระสุ ธีวรญาณ (ณรงค์ จิตตโสภโณ)
13. นายเอนก
เจริ ญพิริยะเวศ
14. บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
15. หอการค้าญี่ปุ่น กรุ งเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok)

พ.ศ. 2551 (จํานวน 27 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายชาญยุทธ
3. นายธี ระ
5. นายภาณุ

โฆศิรินนท์
มินทราศักดิ์
อุทยั รัตน์

2. นายธี รกุล
4. นายพนัส
6. ดร.อภิชยั

นิยม
ทัศนียานนท์
บุญธีรวร

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายกนกพันธุ์
จุลเกษม
3. นายชาญวุฒิ
อัครพงศ์ไพศาล
5. นายพิเชียร
คูสมิทธิ์
7. นายรัฐพล
มีธนาถาวร
9. นายสมศักดิ์
จิตติพลังศรี
11. นายอรรถชัย
บุรกรรมโกวิท
13. Professor Dr. Peter Gilless
15. Professor Dr. Shin – Ichi Ago
17. Thai Section Radio Japan NHK World
19. มูลนิธิ สุ ทธิ ณ นคร
21. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2. นายเคารพ นุชนารถ
4. พลตํารวจโท ณัฐพงษ์ วัฒนสุคนธ์
6. นาวาเอกมนตรี ชูนามชัย
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ประภารธนาธร
10. อาจารย์ ศิริ วิชเวช
12. Professor Charles R Irish
14. Professor Dr. Robert Kragler
16. Professor Dr. Ulrich Loewenheim
18. สถานทูตฝรั่งเศส
20. สถานีตาํ รวจนครบาลชนะสงคราม

พ.ศ. 2552 (จํานวน 12 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายวสันต์

ภัยหลีกภี้

2. นายวิศิษฎ์

วิศิษฏ์สรอรรถ
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ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายกําพล
ศรธนะรัตน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
3. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
4. อาจารย์ทรงยศ
แววหงษ์
5. นายประพาส
ศุภพันธุ์
6. นายประเสริ ฐ
ธี รนาคนาท
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตถกร กลัน่ ความดี
8. Professor Dr. Masatsugu Tsuji
9. ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด สาขากรุ งเทพฯ 10. สมาคมเสริ มศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553 (จํานวน 26 ท่าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นางกาญจนาภา
3. นายชัยสิ ทธิ์
5. นายไพรัตน์
7. น.ส.วลัยรัตน์
9. นายวิฑรู ย์
11. นายสบโชค

กี่หมัน
ตราชูธรรม
สกลพันธ์
ศรี อรุ ณ
สิ มะโชคดี
สุ ขารมณ์

2. นายขวัญชัย
4. พลเอก ปิ ยะพล
6. นายยุทธนา
8. นายวิจกั ร
10. นายวินยั
12. น.ส.สุ ภา

วงศ์นิติกร
วัฒนกุล
ทัพเจริ ญ
วิเศษน้อย
วิทวัสการเวช
ปิ ยะจิตติ

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กาญจนา นิมมานเหมินท์
3. นางชุลีพร
ผาตินินนาท
5. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดํารงสิ น
9. ดร.สุ ชาติ
กิ่มมณี
11. มูลนิธิบุญชู
โรจนเสถียร
12. มูลนิธิ ดร.เทียม
โชควัฒนา
13. สถานีวิทยุเสี ยงอเมริ กา (แผนกภาษาไทย)
14. สถานทูตสหรัฐอเมริ กา ฝ่ ายสื่ อมวลชนและวัฒนธรรม
15. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
16. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
17. บริ ษทั โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ ตติ้งกู๊ดส์ จํากัด

2. น.ส.จิรยง
4. นายณรงค์
6. พันเอก (พิเศษ) วิเชียร
8. นายศักดินา
10. นายอานุภาพ

อนุมานราชธน
ปัทมะเสวี
หาลําเจียก
ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ธี รณิ ศรานนท์
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พ.ศ. 2554 (จํานวน 14 ท่ าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. พระอาจารย์ ไพศาล
3. นางอรวรรณ
5. นางอัญชลี

วิสาโล
ชูดี (กริ่ มวิรัตน์กลุ )
วานิช เทพบุตร

2. นายวิเชียร
4. นายอัชพร

ชวลิต
จารุ จินดา

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นาวาอากาศโท ดร.ณัฐวุฒิ
สามไพบูลย์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
5. ดร.ปกรณ์
ศังขวณิ ช
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
9. Professor Dr. John
J.Borkowshi

2. นายธี รวัต
ชเนศวร
4. นางดวงกมล
กิตติรัต
6. นายยงยุทธ
วิรางกูล
8. ครอบครัวโภคาสถิตย์

พ.ศ. 2555 (จํานวน 18 ท่ าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นางกรุ ณา
3. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์
5. นายวัฒน์ชยั
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ

ศุภการุ ณย์
โชติมา
วิไลลักษณ์
ธาดาธํารงเวช

2. ดร.กวีพงษ์
4. นายไพสันติ์
6. นายสามารถ

หิรัญกสิ
พรหมน้อย
ดวงวิจิตรกุล

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายฉลองศักดิ์
3. นายชาญ
5. พ.อ.ณัฐพงศ์
7. รองศาสตราจารย์ บํารุ ง
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
11. Akatsuka Garden Co., LTD.

อักษรดี
พวงเพ็ชร์
พรหมศร
สุ ขพรรณ์
เจนวิทย์การ

2. นายชนวน
รัตนวราหะ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ไชยพร
6. นายธนดล
มีถม
8. ดร.ไพบูลย์
ปี ตะเสน
10. The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC)
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พ.ศ. 2556 (จํานวน 16 ท่ าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายจํากัด
3. นายปรี ชา
5. นางวัชรี
7. นางองอาจ

ศิริพนู ทรัพย์
เลิศกมลมาศ
วิมุกตายน
เดชอิทธิรัตน์

2. นายณรงค์ชยั
4. นายพรชัย
6. ดร.สมจินต์

ศิริรัตน์มานะวงศ์
รุ จิประภา
ศรไพศาล

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายธี รวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นายวรวิทย์
จําปี รัตน์
5. ดร.อนุสรณ์
แสงนิ่มนวล
7. สํานักงานเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทย
9. Professor Dr. Sujit Kumar Ghosh

2. นายบุญสื บ
ขลิบเพ็ง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาคสน์วิวฒั น์
6. นายอานนท์
โอภาสพิมลธรรม
8. Professor Dr. Philip C. Zerrillo

พ.ศ. 2557 (จํานวน 80 ท่ าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นางเกศรา
มัญชุศรี
3. นางสาวเข็มพร
วิรุณราพันธ์
5. นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง
7. นายเฉลิม
รงคผลิต
9. นายทวี
ประจวบลาภ
11. นายนคร
ลิมปคุปตถาวร
13. นายนเรศ
โชติพฤกษ์ชูกลุ
15. นายนิมิตร
พิพิธกุล
17. นายบุญเลิศ
มหาวิเศษศิลป์
19. นายปรี ชา
เอื้ออนันตธนกุล
21. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
23. พลเรื อโท พัลลภ ตมิศานนท์
25. นายพินิจ
หาญพาณิ ชย์
27. นายมนัส
แจ่มเวหา
29. นายวรเดช
วีระเวคิน

2. นายไกรรวี
4. นายจักรกฤศฏิ์
6. นายจีรศักดิ์
8. ดร. ทวี
10. นายทายาท
12. นางนรรัตน์
14. นางนวรัตน์
16. พลตรี นิรันดร
18. นายประสิ ทธิ์ศักดิ์
20. นางปั จฉิ มา
22. นายพงษ์ศกั ดิ์
24. นายพัลลภ
26. นางสาวภิรมน
28. นายวทัญญู
30. นายวิเชียร

ศิริกลุ
พาราพันธกุล
สุ คนธชาติ
นริ สศิริกลุ
ศรี ปลัง่
พิมเสน
ผลากุล
สมุทรสาคร
มีลาภ
ธนสันติ
วังเสมอ
ไทยอารี
ชูประภาวรรณ
มุ่งหมาย
จันทรโณทัย
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33. นายวีระ
35. นายศุภชัย
37. นายสันติสุข
39. นายสิ น
41. นายสุรพล
43. นายอัฌษไธค์
45. นายอิทธิ พร
47. นางสาวอุรวี

กรมดิษฐ์
โรจน์พจนรัตน์
สมเจริ ญ
โสภณสิ ริ
สื่ อสวน
แสวงศักดิ์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
บุญประคอง
เงารุ่ งเรื อง

32. นายวิโรจน์
จิวะรังสรรค์
34. รองศาสตราจารย์ ศิริศกั ดิ์ ศุภมนตรี
36. นายสรรเสริ ญ
พลเจียก
38. นายสมชัย
จรณะสมบูรณ์
40. นายสุ พฒั น์
ธนะพิงค์พงษ์
42. นายสุ รศักดิ์
เรี ยงเครื อ
44. นายอิทธิ พนธ์
ตรี วฒั นสุวรรณ
46. นายอุกริ ช
พึ่งโสภา
48. นายเอนก
สี หามาตย์

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. ดร. วิจารย์
สิ มาฉายา
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์
5. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริ ญกุล
7. นางสุ ชาดา
สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
9. นายวุฒิกร
กิจศรี โอภาค
11. นางกอบกาญจน์ สุ ริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
13. บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
15. มูลนิธิ สด-เนียน กูรมะโรหิต
17. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุ รินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
19. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉตั ร
21. พันเอก ดร.นาฬิกาอติภคั แสงสนิท
23. Prof. Dr. Andrei Volodin
25. Assoc. Prof. Dr. Anja Krumeich
27. Prof. Dr. Lisa
Pawloski
29. Prof. Dr. Davison Munodawafa
31. Dr. Suresh
Tiwari

2. ดร. วิไลลักษณ์
สกุลภักดี
4. ดร. สุพฒั น์
หวังวงศ์วฒั นา
6. ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
8. ศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร จวงตระกูล
10. นายพยุงศักดิ์
ชาติสุทธิ ผล
12. บริ ษทั ซิ สโก้ ซิ สเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
14. มูลนิธิดาํ รงชัยธรรม
16. ดร.สุ ภาพ
อัจฉริ ยศรี พงศ์
18. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล
20. นายแพทย์ สุวฒั น์ เลิศสุ ขประเสริ ฐ
22. นายสมชาย
อัศวเศรณี
24. Assoc. Prof. Kevin Michael Curtin
26. Prof. Dr. Rita
M. Carty
28. Prof. Dr. Mitsuru Ikeda
30. Prof.Dr. Junjiro
Kawasaki
32. Mitsubishi UFJ Foundation
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พ.ศ. 2558 (จํานวน 61 ท่ าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. นายกงกฤช
หิ รัญกิจ
3. นายกล้า
มณี โชติ
5. นายไกรราศ
แก้วดี
7. พันตํารวจเอก จรุ งวิทย์ ภุมมา
9. นางสาวจินตนา
นนทะเปารยะ
11. นายชูวสั
ฤกษ์ศิริสุข
13. นายถาวร
เฉิ ดพันธ์
15. นายธนาคม
จงจิระ
17. นายนิพนธ์
นาคสมภพ
19. นายปัญญา
งานเลิศ
21. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
23. นายมนตรี
ศรี เอี่ยมสะอาด
25. นายวิมล
ปั้ นคง
27. นายวีรวิทย์
วิวฒั นวานิช
29. นางสาวศิริพร
อัญญณรงค์กลุ
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมเดช นิลพันธุ์
33. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทศั น์ เศรษฐ์บุญสร้าง
35. นางสาวสุ ภทั รา
นาคะผิว
37. นายสุรพงษ์
เตรี ยมชาญชัย
39. นางสุ วณา
สุ วรรณจูฑะ
41. นายเสรี
ศรี หะไตร
43. นายอนนต์
สิ ริแสงทักษิณ
45. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย
47. นายอาคม
เติมพิทยาไพสิ ฐ

2. นายกฤษฎา
บุญราช
4. นางกัญญ์ฐญาณ์
ภู่สวาสดิ์
6. นายจรัส
สุ ทธิ กลุ บุตร
8. นายจําลอง
โพธิ์ สุ ข
10. นายจีระรัตน์
นพวงศ์ ณ อยุธยา
12. พลตํารวจโท ณัฐพงษ์ วัฒนสุ คนธ์
14. นายทรงพล
สวาสดิ์ธรรม
16. นายนําชัย
กฤษณาสกุล
18. นายประสิ ทธิ์
ปทุมารักษ์
20. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวฒั น์ ยุทธภัณฑ์บริ ภาร
22. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริ ญ
24. นายวรรณชัย
บุญบํารุ ง
26. นายวีรพันธุ์
นิลวัตร
28. นายศานิตย์
นาคสุขศรี
30. นายสมชาย
เลิศพงศ์ภาภรณ์
32. ดร.สมศักดิ์
จังตระกุล
34. นายสุ พจน์
ธี รเกาศัลย์
36. นายสุ รชัย
ขันอาสา
38. นายสุ ริยนั ต์
กาญจนศิลป์
40. นางสุ วิมล
ภูมิสิงหราช
42. นายอดิศดั ์ ิ
ภาณุพงศ์
44. นายอมร
วาณิ ชวิวฒั น์
46. รองศาสตราจารย์ อรุ ณี วิริยะจิตรา
48. นายอุดม
เฟื่ องฟุ้ ง

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์
5. นางนลินี
งามเศรษฐมาศ

2. นายชัยยันต์
เจริ ญโชคทวี
4. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิ ดา นิงสานนท์
6. นายนิมิตร
เกษตรศิริ

- 24 7. นายหมวดตรี บุญเกียรติ โควาวิสารัช
9. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
11. นางสาววารุ ณี
โอสถารมย์
13. Professor Dr.Jean Johnson

8. เภสัชกรหญิง บุษกร เลิศวัฒนสิ วลี
10. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินยั นิติศาสตร์
12. Professor Dr.Hidekazu Toyohara

พ.ศ. 2559 (จํานวน 34 ท่ าน)
ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กาญจนี ละอองศรี
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
5. นางสาวณริ นทร์ ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุ ข
9. ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
11. นายมานิต พาณิ ชย์กลุ
13. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
15. นายศุภชัย สุ ทธิ พงษ์ชยั
17. นายสุรวุฒิ วรรณฤมล

2. นายเขมทัตต์ พลเดช
4. นายชาติชาย อุทยั พันธ์
6. พลเอก นิวตั ิ ศรี เพ็ญ
8. นายปิ ยะ ปะตังทา
10. นางมยุรี ยกตรี
12. พลเอก พลเรื อเอก พลอากาศเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
14. นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
16. นายสมพงค์ สระแก้ว
18. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายขจร จิตสุ ขมุ มงคล
3. นายเทพรักษ์ เหลืองสุ วรรณ
5. นายพีรพล นนทสูติ
7. เภสัชกรหญิง วนิดา เดชาวาศน์
9. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรี ประสิ ทธิ์ บุญวิสุทธิ์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สิ ทธิ โชค วรานุสนั ติกลุ
15. Shingo Takesawa, Ph.D.

2. ดร.ชุมพล พรประภา
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธี ระศักดิ์ กําบรรณารักษ์
6. นางลัดดาวัลย์ บิณฑสันต์
8. นายวิบูลศักดิ์ อุปรมัย
10. นายวีรศักดิ์ จิตศักดานนท์
12. นายสํารวย เถาว์กายา
14. Prof. Dr. Ryohei Hasgawa
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ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่ น
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.

นางกรรณิ กา
วิริยะกุล
นางสาวคนึงนิตย์
ชะนะโม
นายชาญนะ
เอี่ยมแสง
นายณรงค์
พลละเอียด
นายทรรศิน
สุขโต
นายนิมิต
วันไชยธนวงศ์
นายปรี ดี
ดาวฉาย
นายพิชยพันธุ์
ชาญภูมิดล
นายพิบลู ย์
หัตถกิจโกศล
นางวรารัตน์
อติแพทย์
นางศรี จนั ทร์
จันทร์ ชีวะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
นายสิ ทธิ ชยั
ศักดา
นางสาวโสภา
อ่อนโอภาส

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.

นางกัญญาณี
นายชัยศักดิ์
นายชาญศิลป์
นายเดช
นางนภา
นายประจวบ
แพทย์หญิง ผกาพันธุ์
นายพินิจ
นางมณฑา
นายวิทรู ัช
นายสมชาย
นายสมศักดิ์
นายสื บพงษ์
ดร.อัญมณี

บุญสาธร
อังค์สุวรรณ
ตรี นุชกร
พุม่ คชา
เศรษฐกร
ตยาคีพิสุทธิ์
เปี่ ยมคล้า
บุญเลิศ
ประณุทนรพาล
ศรี นาม
พูลสวัสดิ์
ห่มม่วง
บูรณศิรินทร์
วงศ์กาสิ ทธิ์

ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.

เภสัชกร กําพล
กุลบุศย์
นางสาวจันทนา
มลิลา
นายธนา
บุบผาวาณิ ชย์
นางสาวนิภาพรรณ
แสงอินทร์
แพทย์หญิง ปิ ยาภัสร์ จิตภิรมย์
รองศาสตราจารย์ ผุสดี รุ มาคม
นายพินิจ
จารุ สมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
Prof. Dr.Hiroshi
Ehara
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
Fuji Electric Co., Ltd.

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

นางกุสุมา
เมฆเมฆา
อาจารย์ ทองสุด
กลิ่นประภัศร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา บุญธรรม
นายปริ ญวุฒิ
บัณฑิตยานนท์
ว่าที่ร้อยตรี เปรมประชา ดีเมลโล
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์
นายวิศิษฐ์
วงศ์รวมลาภ
นายอภิพฒั น์
โปตระนันทน์
Prof. Patrick
Dutertre
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
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