ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายนามศิษย์ เก่ าดีเด่ นและผู้ทาํ คุณประโยชน์ สร้ างชื่อเสี ยง และเผยแพร่ หรือปกป้องเกียรติคุณ
ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี แห่ งการสถาปนา
-----------------------------

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เฉลิ มฉลองวาระครบรอบ ๗๒ ปี แห่ งการสถาปนา
ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยตระหนักว่า ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาได้มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ที่ออกไปทํางานรับใช้สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติอีกจํานวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องเป็ นศิษย์เก่า
ดีเด่นให้เป็ นที่ปรากฏ
คณะกรรมการซึ่ งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรองว่า
ศิษย์เก่าผูส้ มควรได้รับการยกย่อง ต้องเป็ นผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยู่ ณ วันประกาศ เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม ประสบ
ความสําเร็ จในวิชาชี พของตนเองทําคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็ นศิษย์เก่าผูส้ ร้างชื่ อเสี ยงและเผยแพร่
หรื อปกป้ องเกี ยรติ คุณให้กบั มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็ นผูท้ าํ คุณประโยชน์ให้กบั ประชาชน ประเทศชาติ หรื อ
นานาชาติ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิ จ ารณากลัน่ กรองแล้ว คัด เลื อ กไว้ใ นโอกาสที่ ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ครบรอบ ๗๒ ปี จํานวน ๘๙ คน ดังต่อไปนี้

๑. นายกําพล
๒. นายกิติศกั ดิ์
๓. ม.ล.ไกรฤกษ์
๔. นางจุฑามาศ
๕. นายจุลยุทธ
๖. นายชวรงค์
๗. นายชัยศักดิ์
๘. นายชาญชัย
๙. นางชุตาภรณ์
๑๐. นางฐากูร

ภู่สุดแสวง
กิติคุณไพโรจน์
เกษมสันต์
ประทีปะวนิช
หิ รัณยะวสิ ต
ลิมป์ ปั ทมปาณี
อังคสุ วรรณ
ลิขิตจิตถะ
ลัมพสาระ
อุทยั วงศ์

-๒๑๑. นายณรงค์ฤทธ์
๑๒. พลตํารวจตรี ทวิธาร
๑๓. นายเทียม
๑๔. นายธีรศักดิ์
๑๕. นายนาม
๑๖. นายนิยม
๑๗. นายนุรักษ์
๑๘. นายบดินทร์
๑๙. นายบุญสม
๒๐. รองศาสตราจารย์ประนอม
๒๑. นายประพันธ์
๒๒. นายประมุข
๒๓. ดร.ประสาท
๒๔. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา
๒๕. นายปริ ญญา
๒๖. นางปริ ศนา
๒๗. นายปรี ชา
๒๘. นายปรี ชา
๒๙. นายปัญญา
๓๐. นายปานเทพ
๓๑. นายพชร
๓๒. นายพนัส
๓๓. นางสาวพรรณราย
๓๔. นายพิชยั
๓๕. นายพินิจ
๓๖. ดร.พิษณุ
๓๗. นายไพศาล
๓๘. นายภิญโญ

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
วริ นทราคม
ริ นทร์โชคชัย
เตียวัฒนานนท์
ยิม้ แย้ม
วานิชวัฒนรําลึก
มาประณี ต
อัศวาณิ ชย์
พิรินทร์ ยวง
โฆวินวิพฒั น์
นัยโกวิท
สวัสดิ์มงคล
พงษ์สุวรรณ์
เวสารัชช์
ปานทอง
พงษ์ทดั ศิริกลุ
กมลบุตร
ชวลิตธํารง
ถนอมรอด
กล้าณรงค์ราญ
ยุติธรรมดํารง
แก้วลาย
ขันธกิจ
ไชยพจน์พานิช
พิชยกัลป์
เหรี ยญมหาสาร
รัตนพัลลภ
ตัน๊ วิเศษ

-๓๓๙. ว่าที่ ร.ต.มนูญ
๔๐. นายยงเกียรติ
๔๑. นางสาวรสนา
๔๒. นายรัฐพล
๔๓. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร
๔๔. นายวราวุธ
๔๕. นายวสันต์
๔๖. นายวันชัย
๔๗. นายวิชม
๔๘. นายวิชยั
๔๙. นายวิชยั
๕๐. นายวิทยากร
๕๑. นายวิรัช
๕๒. นายวิวฒั น์
๕๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ
๕๔. นายวิสูตร
๕๕. นายศราวุธ
๕๖. รองศาสตราจารย์ ศรี ราชา
๕๗. นางศิริวรรณ
๕๘. นางสดศรี
๕๙. นายสถาพร
๖๐. นายสมเกียรติ
๖๑. นายสมชัย
๖๒. ศาสตราจารย์ พล.ท.ดร.สมชาย
๖๓. นายสมชาย
๖๔. นายสมพงษ์
๖๕. นางสาวสมลักษณ์
๖๖. นายสมศักดิ์

ปุญญกริ ยากร
ปัตตพงศ์
โตสิ ตระกูล
มีธนาถาวร
โตธนะเกษม
ศิริยทุ ธ์วฒั นา
สร้อยพิสุทธ์
ศารทูลทัต
ทองสงค์
วิวติ เสรี
ชื่นชมพูนุท
เชียงกูล
ลิ้มวิชยั
วิกรานตโนรส
วรัญญู
ตุวยานนท์
เมนะเศวต
เจริ ญพานิช
เจนการ
สัตยธรรม
สันติบุตร
ศิริสาคร
จึงประเสริ ฐ
วิรุฬหผล
พงษธา
อนุยทุ ธพงศ์
จัดกระบวนพล
จิตติพลังศรี

-๔๖๗. นายสมศักดิ์
๖๘. นายสมหมาย
๖๙. นายสมิต
๗๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต
๗๑. นายสัมฤทธิ์
๗๒. นายสาวสารี
๗๓. นายสิ ทธิพนั ธ์
๗๔. นางสิ ริลกั ษณ์
๗๕. นายสุ ชาติ
๗๖. คุณหญิงสุ พตั รา
๗๗. นายสุ เมธ
๗๘. นายสุ วฒั น์
๗๙. นายสุ วทิ ย์
๘๐. นางสาวโสภาวดี
๘๑. นายไสว
๘๒. นายใหญ่
๘๓. นายอธิคม
๘๔. นายอภิชาต
๘๕. นายอรรถพล
๘๖. ศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณ
๘๗. พลเอก อัฏฐพร
๘๘. นายอุทยั
๘๙. ร้อยตํารวจโท อุปฤทธิ์

สุ ริยวงศ์
ปาริ จฉัตต์
สัชฌุกร
พิริยะรังสรรค์
มีวงศ์อุโฆษ
อ๋ องสมหวัง
ศรี เพ็ญ
อยูส่ าํ ราญ
หวังวงศ์วฒั นา
มาศดิตถ์
อุปนิสากร
วรรธนะหทัย
เผดิมชิต
เลิศมนัสชัย
จันทะศรี
โรจน์สุวณิ ชกร
สุ พรรณพงศ์
สุ ขคั คานนท์
ใหญ่สว่าง
รักธรรม
เจริ ญพานิช
จันทิมา
ศรี จนั ทร์

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์)
อธิ การบดี

