ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายนามศิษย์ เก่ าดีเด่ นและผู้ทาํ คุณประโยชน์ สร้ างชื่อเสี ยง และเผยแพร่ หรือปกป้องเกียรติคุณ
ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่ งการสถาปนา
-----------------------------

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี แห่ งการสถาปนา
ในวัน ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ มหาวิ ท ยาลัย ตระหนัก ว่า ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมาได้มี ศิ ษ ย์เ ก่ า ของ
มหาวิทยาลัยที่ออกไปทํางานรับใช้สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติอีกจํานวนมากที่สมควรได้รับการยก
ย่องเป็ นศิษย์เก่าดีเด่นให้เป็ นที่ปรากฏ
คณะกรรมการซึ่ งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรองว่า
ศิษย์เก่าผูส้ มควรได้รับการยกย่อง ต้องเป็ นผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยู่ ณ วันประกาศ เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม ประสบ
ความสําเร็ จในวิชาชี พของตนเองทําคุ ณประโยชน์ให้แก่ มหาวิทยาลัย เป็ นศิ ษย์เก่ าผูส้ ร้ างชื่ อ เสี ยงและ
เผยแพร่ ห รื อปกป้ องเกี ย รติ คุ ณ ให้ กับ มหาวิ ท ยาลัย รวมทั้ง เป็ นผู ้ท ํา คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กับ ประชาชน
ประเทศชาติ หรื อนานาชาติ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิ จ ารณากลั่น กรองแล้ว คัด เลื อ กไว้ใ นโอกาสที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๗๐ ปี จํานวน ๙๙๙ คน ดังต่อไปนี้

๑. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
๒. นายกนก
ยะสารวรรณ
๓. นายกนก
รัตน์วงศ์สกุล
๔. พล.ท. กมล
เมธสุ วรรณ
๕. ดร.กมล
เกาไศยนันท์
๖. นายกมล
อรจันทร์
๗. รองศาสตราจารย์กมล
ฉายาวัฒนะ
๘. พันโท กมล
ประจวบเหมาะ
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กมลา
แสงสี ทอง
๑๐. นายกรพจน์
อัศวินวิจิตร

-๒๑๑. นายกระจ่าง
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร. กระมล
๑๓. นายแพทย์ กระแส
๑๔. ดร.กฤติกา
๑๕. นายกฤษณะ
๑๖. นายกฤษดา
๑๗. นายกล้านรงค์
๑๘. นายก่อศักดิ์
๑๙. นายกัมพล
๒๐. นายกัมพล
๒๑. นางกาญจนา
๒๒. นางกาบแก้ว
๒๓. นายกําจัด
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร. กําชัย
๒๕. นายกําธร
๒๖. นายกําธร
๒๗. นายกําแหง
๒๘. นายกิตติ
๒๙. นายกิตติ
๓๐. นายกิตติพงษ์
๓๑. นายกิตติพงษ์
๓๒. นายกิติพงษ์
๓๓. ดร.กิริฎา
๓๔. นายกิรินทร์
๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร. กุณฑล
๓๖. ศาสตราจารย์ เกริ กเกียรติ
๓๗. นายเกรี ยงไกร
๓๘. นายเกรี ยงไกร

พูนพิพฒั น์
ทองธรรมชาติ
ชนะวงศ์
คงสมพงษ์
ช่างกล่อม
จูฑศฤงค์
จันทิก
ไชยรัศมีศกั ดิ์
จูฑะพล
ชาติธรรมรักษ์
เกษกาญจน์
ไชยะบุรินทร์
กีพานิช
จงจักรพันธ์
วังอุดม
สุ วรรณปิ ยะศิริ
ภริ ตานนท์
ชีนะเกตุ
ลิ้มชัยกิจ
เศวตกิติธรรม
สุ นานันท์
จินตวราลักษณ์
เภาพิจิตร
ชัชวาลวงศ์
ศรี เสริ มโภค
พิพฒั น์เสรี ธรรม
เศรษฐไกรกุล
จารุ ทวี

-๓๓๙. นายเกรี ยงศักดิ์
๔๐. ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์
๔๑. นายเกรี ยงศักดิ์
๔๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี
๔๓. นายเกษม
๔๔. ศาสตราจารย์ ดร. เกษม
๔๕. ดร. เกษม
๔๖. นายเกษม
๔๗. นายเกษมสันต์
๔๘. นายเกษมสันต์
๔๙. ศาสตราจารย์ เกษรี
๕๐. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษียร
๕๑. รองศาสตราจารย์ ดร เกียรติขจร
๕๒. นายแก้วสรร
๕๓. นายโกเมน
๕๔. นายโกเมศ
๕๕. พลตํารวจโท โกวิท
๕๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิท
๕๗. นายโกสิ นทร์
๕๘. ดร.ขจิต
๕๙. นางขนิษฐา
๖๐. นายขวัญชัย
๖๑. นายคงศักดิ์
๖๒. นายคณิ ต
๖๓. นายคณิ ต
๖๔. ศาสตราจารย์ ดร. คณิ ต
๖๕. นายคณิ ต
๖๖. นายคณิ น

ไพบูลย์
โลหะชาละ
วัฒนวรางกูร
วิฑูรชาติ
อัชฌาสัย
สุ วรรณกุล
ศิริสมั พันธ์
ชัยสิ ทธิ์
วิลาวรรณ
วีระกุล
ณรงค์เดช
เตชะพีระ
วัจนะสวัสดิ์
อติโพธิ
ภัทรภิรมย์
แดงทองดี
มัธยมจันทร์
ชาญวิทยาพงศ์
เกษทอง
จิตตเสวี
เทวินทรภักติ
วศวงศ์
ลิ่วมโนมนต์
ศรี เจริ ญ
ลิมปิ พิชยั
ณ นคร
พีชวณิ ชย์
บุญสุ วรรณ

-๔๖๗. นายคติพจน์
๖๘. ศาสตราจารย์ คนึง
๖๙. พลตรี หญิง คนึงนิจ
๗๐. นางคมคาย
๗๑. นายคัมภีร์
๗๒. นายคํานวณ
๗๓. นายคํารณ
๗๔. นายแคล้ว
๗๕. นายแคล้ว
๗๖. รองศาสตราจารย์ ดร. โคริ น
๗๗. พลตํารวจโท จงรัก
๗๘. นายจเด็จ
๗๙. นายจรัล
๘๐. นายจรัล
๘๑. ท่านผูห้ ญิงจรุ งจิต
๘๒. นายจเร
๘๓. นายจองชัย
๘๔. นายจักรพันธ์
๘๕. คุณหญิงจันทนี
๘๖. คุณจันทนี
๘๗. นายจารึ ก
๘๘. นายจารุ พงศ์
๘๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ พร
๙๐. นายจํานง
๙๑. ร้อยตรี จํานง
๙๒. นายจําเนียร
๙๓. นางจําปูน
๙๔. นายจํารัส

เกิดมัน่ คง
ฦาไชย
พึ่งแย้ม
รอดลอยทุกข์
แก้วเจริ ญ
ชโลปถัมภ์
ณ ลําพูน
ทองสม
นรปติ
(ถึงแก่กรรม)
เฟื่ องเกษม
จุฑานนท์
อินสว่าง
หัตถกรรม
บูรณพันธ์ศรี
ฑีขะระ
อํานวยวัฒนา
เที่ยงธรรม
ยมจินดา
สันตะบุตร
ธนรักษ์
ปริ ญญาพล
เรื องสุ วรรณ
ไวยนันท์
กุมาลย์วสิ ยั
ธนะ
ชวนะพงศ์
นามประทาน
เขมะจารุ

-๕๙๕. พลตํารวจโท จํารัส
จันทรขจร
๙๖. นายจํารัส
ปิ งคลาศัย
๙๗. นายจํารู ญ
ปิ ยัมปุตระ
๙๘. นายจําลอง
พลเดช
๙๙. นายจําลอง
โต๊ะทอง
๑๐๐. นายจําลอง
ครุ ฑขุนทด
๑๐๑. นายจําลอง
ศรี ประสาธน์
๑๐๒. นายจิตติ
สุ ขมุ ินท
๑๐๓. นายจินดา
ทรรพฤทธิ์
๑๐๔. ดร.จิรนิติ
หะวานนท์
๑๐๕. นายจิระ
บุญพจนสุ นทร
๑๐๖. นายจิรศักดิ์
เกษียณบุตร
๑๐๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ ศิริทวี
๑๐๘. นายจีระพงศ์
สิ วายะวิโรจน์
๑๐๙. นายจุฑาธวัช
อินทรสุ ขศรี
๑๑๐. ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต
สายสุ นทร
๑๑๑. นายจุมพล
ณ สงขลา
๑๑๒. นางสาวจุรีย ์
อัตถจรรยากุล
๑๑๓. พลโท จุล
อติเรก
๑๑๔. นายจุลินทร์
ลักษณวิศิษฎ์
๑๑๕. นายเจตน์
ธนวัฒน์
๑๑๖. นายเจริ ญ
ธฤติมานนท์
๑๑๗. นายเจริ ญจิตต์
ณ สงขลา
๑๑๘. นายเจิม
จันทพันธุ์
๑๑๙. ดร. เจิมศักดิ์
ปิ่ นทอง
๑๒๐. นายฉัตรชัย
วีระเมธี กลุ
๑๒๑. รองศาสตราจารย์ ฉันทลักษณ์ ณ ป้ อมเพชร
๑๒๒. ดร. เฉลิมชัย
วสี นนท์

-๖๑๒๓. นายเฉลิมพล
๑๒๔. นายเฉลิมพล
๑๒๕. นายเฉลิมวุฒิ
๑๒๖. นายเฉลียว
๑๒๗. นายเฉี ยบ
๑๒๘. นายชนะ
๑๒๙. ท่านผูห้ ญิง ชนัตถ์
๑๓๐. พันตํารวจเอก ชนันท์
๑๓๑. นางชนิดา
๑๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา
๑๓๓. นายชนินท์
๑๓๔. นายชลอ
๑๓๕. นายชลอ
๑๓๖. นายชลอ
๑๓๗. นายชวน
๑๓๘. นางชวนพิศ
๑๓๙. นายชวพจน์
๑๔๐. ดร.ช่วย
๑๔๑. นายชวรัตน์
๑๔๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชวลิต
๑๔๓. นายชวลิต
๑๔๔. นายชัช
๑๔๕. นายชัชวาล
๑๔๖. นายชัชวาล
๑๔๗. นายชัยจิตร
๑๔๘. นายชัยเชต
๑๔๙. นายชัยพร
๑๕๐. ดร.ชัยพัฒน์

เอกอุรุ
ประทีปวณิ ช
สง่าพล
จันทนวาศ
กนิษฐสุ ต
รุ่ งแสง
ปิ ยะอุย
ศิริโภค
สุ วรรณจูฑะ
รักษ์พลเมือง
ว่องกุศลกิจ
ธรรมศิริ
เฟื่ องอารมย์
สุ วรรณศร
หลีกภัย
ฉายเหมือนวงศ์
ถุงสุ วรรณ
กรรณวัฒน์
ชาญวีรกูล
ปั ญญาลักษณ์
เศรษฐเมธีกุล
ชลวร
อภิบาลศรี
ศรศรี
รัฐขจร
สุ นทรพิพิธ
อภิราชจิตร
สหัสกุล

-๗๑๕๑. นายชัยยันต์
๑๕๒. ดร.ชัยยุทธ
๑๕๓. นายชัยฤกษ์
๑๕๔. ศาสตราจารย์ พิเศษ ชัยวัฒน์
๑๕๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์
๑๕๖. นายชัยวัฒน์
๑๕๗. นายชัยวัฒน์
๑๕๘. นายชัยวัฒน์
๑๕๙. นายชัยนันท์
๑๖๐. ร้อยตํารวจโท ชาญ
๑๖๑. นายชาญ
๑๖๒. นายชาญ
๑๖๓. นายชาญ
๑๖๔. นายชาญกิจ
๑๖๕. นายชาญชัย
๑๖๖. นายชาญเชาว์
๑๖๗. นายชาญยุทธ
๑๖๘. ดร.ชาญวิทย์
๑๖๙. พลตํารวจโท ชาญวุฒิ
๑๗๐. พลตํารวจตรี ชาติชาย
๑๗๑. นายชาลี
๑๗๒. นายชํานาญ
๑๗๓. นายชินชัย
๑๗๔. นายชุมพล
๑๗๕. นายชุมพล
๑๗๖. นายชูเกียรติ
๑๗๗. นายชูชาติ
๑๗๘. นายชูชาติ

เจริ ญโชคทวี
ปิ ลันธน์โอวาท
ดิษฐอํานาจ
วงศ์วฒั นศานต์
สถาอานันท์
เกตุปรี ชาสวัสดิ์
พสกภักดี
สัตยาประเสริ ฐ
เฟื่ องเกษม
มนูธรรม
กาญจนาคพันธุ์
บุญเปี่ ยม
พันธุมรัตน์
ไตรรัตนานนท์
สุ นทรมัฏฐ์
ไชยานุกิจ
ปทุมารักษ์
เกษตรศิริ
วัชรพุกก์
อุปพงศ์
รัตนวชิรินทร์
ยุวบูรณ์
ชี้เจริ ญ
จันทราทิพย์
ศิลปอาชา
ตั้งพงศ์ปราชญ์
อัศวโรจน์
พูลศิริ

-๘๑๗๙. พลเอก ชูชาติ
๑๘๐. นายชูพงษ์
๑๘๑. นายชูพงษ์
๑๘๒. นางชูศรี
๑๘๓. นายชูศกั ดิ์
๑๘๔. รองศาสตราจารย์ ชูศกั ดิ์
๑๘๕. นายเชาว์
๑๘๖. นายเชาว์
๑๘๗. นายเชาวน์
๑๘๘. ดร. เชาวนะ
๑๘๙. ร้อยตํารวจโท เชาวริ น
๑๙๐. นายเชิดพงษ์
๑๙๑. นายโชคชัย
๑๙๒. นายโชคทวี
๑๙๓. นายโชติศกั ดิ์
๑๙๔. นายไชยยันต์
๑๙๕. นายไชยวัฒน์
๑๙๖. นายไชยันต์
๑๙๗. คุณหญิงณฐนนท
๑๙๘. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณรงค์
๑๙๙. นายณรงค์
๒๐๐. รองศาสตราจารย์ณรงค์
๒๐๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐไชย
๒๐๒. นายดนัย
๒๐๓. พลตํารวจเอก ดรุ ณ
๒๐๔. นายดามพ์
๒๐๕. นางดารณี
๒๐๖. นางดารณี

สุ ขสงวน
เคียงศิริ
มณี นอ้ ย
แดงประไพ
คุณอมรเลิศ
ศิรินิล
ทองมา
สายเชื้อ
อรรถมานะ
ไตรมาศ
ลัทธศักดิ์ศิริ
สิ ริวชิ ช์
สุ วารี
พรหมรัตน์
อาสภวิริยะ
ชาครกุล
ฉลองพันธรัตน์
เศรษฐไพศาล
ทวีสิน
สิ งห์ประเสริ ฐ
ปั ทมเสวี
ใจหาญ
ตันติสุข
ศรี ยาภัย
โสตถิพนั ธุ์
กิติภทั รพิบูลย์
สุ วรรณสิ งห์
วัธนเวคิน

-๙๒๐๗. นางดาราพรรณ
๒๐๘. นางดาราวรรณ
๒๐๙. นางสาวดาวพร
๒๑๐. นายดํารงค์
๒๑๑. นายดํารงค์
๒๑๒. นายดํารงศักดิ์
๒๑๓. นายดิเรก
๒๑๔. นายดิเรก
๒๑๕. นายดิเรกฤทธิ์
๒๑๖. ศาสตราจารย์ เดช
๒๑๗. นายเดช
๒๑๘. นายเดชอุดม
๒๑๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา
๒๒๐. นายเด็ดดวง
๒๒๑. นายเด่น
๒๒๒. นายเด่นพงษ์
๒๒๓. พันตํารวจเอก โดม
๒๒๔. นายตรี
๒๒๕. นายต่อศักดิ์
๒๒๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เต็มใจ
๒๒๗. นายเตียบ
๒๒๘. นางเตือนใจ
๒๒๙. ดร.ไตรรงค์
๒๓๐. นายไตรรัตน์
๒๓๑. นายถนอม
๒๓๒. นายถนอม
๒๓๓. ดร.ถนอมวงศ์
๒๓๔. หม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี

นาคฉัตรี ย ์
ธรรมารักษ์
สุ รพัฒน์
กฤษณามระ
เลียวสกุล
ทัศนะสันติ์
ถึงฝั่ง
อุทยั ผล
เจนครองธรรม
บุญ-หลง
บุลสุ ข
ไกรฤทธิ์
สังขวรรณ
สุ คนธวัต
โต๊ะมีนา
พลละคร
วิศิษฎ์สรอรรถ
ภูวตานนท์
จงเกื้อตระกุล
สุ วรรณทัต
สุ จริ กลุ
สิ นธุวณิ ก
สุ วรรณคีรี
สุ นทรประภัสร์
นพวรรณ
ส่ งเสริ ม
ลํ้ายอดมรรคผล
สวัสดิวตั น์

- ๑๐ ๒๓๕. นายถวิล
วิสุทธิจินดา
๒๓๖. นางถาวร
จันทรไทย
๒๓๗. นายถาวร
โพธิ์ ทอง
๒๓๘. นายถิรชัย
วุฒิธรรม
๒๓๙. นายทนงศักดิ์
ทวีศรี
๒๔๐. นายทรงเดช
ประดิษฐสมานนท์
๒๔๑. นายทรงพล
ทิมาศาสตร์
๒๔๒. นายทรงวิทย์
จิระโสภิณ
๒๔๓. พลตํารวจตรี ทวี
ธีระกุล
๒๔๔. นายทวี
หนุนภักดี
๒๔๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
๒๔๖. นายทวีป
วรดิลก
๒๔๗. นายทวีป
เทวิน
๒๔๘. นายทวีพนั ธ์
สิ งหะ
๒๔๙. นายทวีศกั ดิ์
สุ วคนธ์
๒๕๐. นายทวีศกั ดิ์
ปานะนนท์
๒๕๑. หม่อมหลวง ทวีสนั ต์
ลดาวัลย์
๒๕๒. พลตํารวจตรี ทศ
ธรรมกุล
๒๕๓. นายทองเต็ม
โกมลสุ ต
๒๕๔. นายทองธาร
เหลืองเรื องรอง
๒๕๕. นายทองใบ
ทองเปาด์
๒๕๖. นายทองมา
หงศ์ลดารมภ์
๒๕๗. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย ์
ตัณฑวุฑโฒ
๒๕๘. นายทินวัฒน์
มฤคพิทกั ษ์
๒๕๙. นายเทพพิทกั ษ์
จันทร์สุเทพ
๒๖๐. นายเทอดพงษ์
ไชยนันท์
๒๖๑. นายแท้
เติมปิ ติพงศ์
๒๖๒. พลตํารวจโท ธงชัย
ไชยรักษ์

- ๑๑ ๒๖๓. นายธงชัย
๒๖๔. นายธงชัย
๒๖๕. ดร.ธงชัย
๒๖๖. นายธนรัตน์
๒๖๗. นายธนิต
๒๖๘. ศาสตราจารย์ธรรมนูญ
๒๖๙. ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ
๒๗๐. นายธรรมนูญ
๒๗๑. นายธรรมศักดิ์
๒๗๒. ศาสตราจารย์ธวัช
๒๗๓. นายธวัช
๒๗๔. นายธวัช
๒๗๕. นายธวัชชัย
๒๗๖. นายธวัชชัย
๒๗๗. นายธวัชชัย
๒๗๘. นายธวัชชัย
๒๗๙. นายธวัชชัย
๒๘๐. นายธวัชชัย
๒๘๑. ดร.ธวัชชัย
๒๘๒. นายธาดา
๒๘๓. ศาสตราจารย์ ธานินทร์
๒๘๔. พลตํารวจโท ธานี
๒๘๕. นางธิดา
๒๘๖. นายธีรภัทร
๒๘๗. นายธีรยุทธ
๒๘๘. นายธีรศักดิ์
๒๘๙. นายธีระ
๒๙๐. นายธีระ

สันติวงษ์
ลําดับวงศ์
วินิจจะกูล
ธนพุทธิ
วงศ์สุคนธ์
ลัดพลี
โสภารัตน์
ดวงมณี
ศรี จนั ทร์
ภูษิตโภยไคย
สุ วฒ
ุ ิกลุ
เสถียรนาม
พิทกั ษ์ผล
พัวประเสริ ฐ
ดํารงอ่องตระกูล
ไตรทองอยู่
วิไลลักษณ์
ฟักอังกูร
ยงกิตติคุณ
วัชรานันท์
กรัยวิเชียร
สมบูรณ์ทรัพย์
ศรี ไพพรรณ
สัจจกุล
หล่อเลิศรัตน์
กรรณสู ต
งามวัฒน์
โรจนพรพันธุ์

- ๑๒ ๒๙๑. นายธีระ
๒๙๒. นางธี ระวัลย์
๒๙๓. นายเธียร
๒๙๔. นายนคร
๒๙๕. รองศาสตราจารย์ นคริ นทร์
๒๙๖. ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์
๒๙๗. รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์
๒๙๘. นายนที
๒๙๙. นายนที
๓๐๐. นายนนทพล
๓๐๑. นายนพดล
๓๐๒. นายนพพร
๓๐๓. รองศาสตราจารย์ นรนิติ
๓๐๔. นายนรวัฒน์
๓๐๕. นายนริ นทร์
๓๐๖. นายนริ นทร์
๓๐๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ
๓๐๘. นายนเรศ
๓๐๙. นางสาวนวลฉวี
๓๑๐. นายนัที
๓๑๑. คุณหญิง
๓๑๒. นางนันทนา
๓๑๓. นายนาวิน
๓๑๔. นายนิกร
๓๑๕. นายนิกร
๓๑๖. นายนิคม
๓๑๗. นายนิคม
๓๑๘. นายนิพนธ์

อรรถเวทย์วรวุฒิ
สุ วรรณประเสริ ฐ
รติธรรมกุล
ศิลปอาชา
เมฆไตรรัตน์
ชัยเสรี
เอมประดิษฐ์
สุ ขตุ มตันติ
แสงอุดมเลิศ
นิ่มสมบุญ
เฮงเจริ ญ
จันทรถง
เศรษฐบุตร
สุ วรรณ
ศรัณยสุ นทร
พานิชกิจ
ชัยสูตร
จิตสุ จริ ตวงศ์
สุ ธรรมวงศ์
เปรมรัศมี
นันทกา
สุ ประภาตะนันท์
นันทวโรภาส
ขันธหิ รัญ
เวชภูติ
พรายแสงเพฃร
กัลยาศิริ
เกิดขันมาก
สถาพร

- ๑๓ ๓๑๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
๓๒๐. นายนิพนธ์
วิสิษฐยุทธศาสตร์
๓๒๑. รองศาสตราจารย์ นิพทั ธ์
จิตรประสงค์
๓๒๒. รองศาสตราจารย์ นิภา
ส.ตุมรสุ นทร
๓๒๓. นายนิรันดร์
วิจิตรานนท์
๓๒๔. นายนิรันดร์
จงวุฒิเวศ
๓๒๕. นายนิวฒั น์
พิบูลย์
๓๒๖. นายเนติพงษ์
วิจิตรเวชการ
๓๒๗. นายเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์
๓๒๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
๓๒๙. นายบรรจบ
จันทิมางกูร
๓๓๐. นายบริ สุทธิ์
บูรณะสัมฤทธิ์
๓๓๑. นางบังอร
อิ่มโอชา
๓๓๒. นายบัญญัติ
บรรทัดฐาน
๓๓๓. นายบัณฑิต
ถาวราฤทธิ์
๓๓๔. นายบัณฑิต
รชตะนันทน์
๓๓๕. นายบัณฑิต
รัชตะวัฒนธานินทร์
๓๓๖. นายบัณฑูร
ไวถนอมสัตย์
๓๓๗. รองศาสตราจารย์ บํารุ ง
สุ ขพรรณ์
๓๓๘. ศาสตราจารย์ ดร. บุญคง
หันจางสิ ทธิ์
๓๓๙. นายบุญชู
โรจนเสถียร
๓๔๐. นายบุญทรง
อนงคณะตระกูล
๓๔๑. นายบุญธรรม
ทองไข่มุกต์
๓๔๒. นายบุญรอด
โบว์เสรี วงศ์
๓๔๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา
๓๔๔. พลตํารวจโท บุญฤทธิ์
รัตนะพร
๓๔๕. นายบุญเลิศ
ศุภดิลก
๓๔๖. นายบุญเลิศ
เกียรติศรี ธารา

- ๑๔ ๓๔๗. นายบุญสิ น
๓๔๘. พลเรื อตรี บุญเอก
๓๔๙. นายบุณยสิ ทธิ์
๓๕๐. นางบุปผา
๓๕๑. นายบุรินทร์
๓๕๒. พลเอก บุลศักดิ์
๓๕๓. นายเบญจกุล
๓๕๔. นางเบญจา
๓๕๕. นายปกาศิต
๓๕๖. นางปนัดดา
๓๕๗. นายปรก
๓๕๘. นายปรเมศวร์
๓๕๙. พลตํารวจโท ประกาศ
๓๖๐. นายประกิต
๓๖๑. นายประจวบ
๓๖๒. นายประจวบ
๓๖๓. นายประจวบ
๓๖๔. นายประจวบ
๓๖๕. นายประจักษ์
๓๖๖. พลเรื อเอก ประเจตน์
๓๖๗. นายประเจิด
๓๖๘. นายประเจียด
๓๖๙. พันตรี ประชา
๓๗๐. ศาสตราจารย์ ดร. ประชุม
๓๗๑. นายประชุม
๓๗๒. นายประดัง
๓๗๓. นายประดิษฐ
๓๗๔. พลโท ประดิษฐ

จตุรพฤกษ์
ผลประไพ
สุ วรรณรัตน์
กิ่งชัชวาลย์
หิ รัญบูรณะ
กําแหงฤทธิ์ รงค์
มะกะระธัช
หลุยเจริ ญ
สุ วรรณานนท์
กนกวัฒน์
อัมระนันท์
รัชไชยบุญ
ศาตะมาน
อภิสารธนรักษ์
ไชยสาส์น
จันทรโชติ
อัมพะเศวต
พึ่งรักษ์วงศ์
พุทธิสมบัติ
ศิริเดช
เปล่งศรี งาม
สกุลวงษ์
ธรรมโชติ
โฉมฉาย
ทองมี
ปรี ชญางกูร
ประสาททอง
พืชผล

- ๑๕ ๓๗๕. นางประดิษฐา
๓๗๖. พลตํารวจเอก ประทิน
๓๗๗. นายประทีป
๓๗๘. หม่อมหลวง ประทีป
๓๗๙. นายประธาน
๓๘๐. รองศาสตราจารย์ ประธาน
๓๘๑. นายประธาน
๓๘๒. นายประพจน์
๓๘๓. นายประพันธ์
๓๘๔. พลโท ประพาฬ
๓๘๕. นายประพิทย์
๓๘๖. นายประภัสร์
๓๘๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร
๓๘๘. ศาสตราจารย์ ประภาศน์
๓๘๙. นายประมวล
๓๙๐. นายประมาณ
๓๙๑. นายประมาณ
๓๙๒. นายประมูล
๓๙๓. นายประมูล
๓๙๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์
๓๙๕. ศาสตราจารย์ ประยูร
๓๙๖. ศาสตราจารย์ ประยูร
๓๙๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์
๓๙๘. นายประวัติ
๓๙๙. นายประศาสก์
๔๐๐. นายประสงค์
๔๐๑. นายประสงค์
๔๐๒. นายประสงค์

จงวัฒนา
สันติประภพ
เฉลิมภัทรกุล
จรู ญโรจน์
ดาบเพชร
วัฒนวาณิ ชย์
รังสิ มาภรณ์
ถิระวัฒน์
ชลวีระวงศ์
กุลพิจิตร
พิกลุ
จงสงวน
เลียวไพโรจน์
อวยชัย
รุ จนเสวี
ชันซื่อ
ตียะไพบูลย์สิน
วิเชียรสิ นธุ์
จันทร์จาํ นงค์
เนตยารักษ์
เถลิงศรี
จินดาประดิษฐ์
ธรรมกรบัญญัติ
จันทร์ เรื อง
กาญจนบัตร
สุ วรรณประเทศ
อุตตะโมท
พิฑูรกิจจา

- ๑๖ ๔๐๓. นายประสงค์
๔๐๔. นายประสพสุ ข
๔๐๕. นายประสันต์
๔๐๖. นายประสาทศิลป์
๔๐๗. นายประสาน
๔๐๘. ศาสตราจารย์ ดร. ประสิ ทธิ์
๔๐๙. นายประเสริ ฐ
๔๑๐. นายประเสริ ฐ
๔๑๑. นางปรางทิพย์
๔๑๒. นางปราณี
๔๑๓. นางปราณี
๔๑๔. นางสาวปราณี
๔๑๕. นายปราโมทย์
๔๑๖. นายปราโมทย์
๔๑๗. นายปริ ญญา
๔๑๘. นายปรี ชา
๔๑๙. ดร.ปรี ชา
๔๒๐. ดร.ปรี ชา
๔๒๑. นายปรี ชา
๔๒๒. นายปรี ชา
๔๒๓. นายแพทย์ ปรี ชา
๔๒๔. หม่อมราชวงศ์ ปรี ดิยาธร
๔๒๕. ศาสตราจารย์ ดร. ปรี ดี
๔๒๖. นายปรี ดี
๔๒๗. นายปรี ดี
๔๒๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรี ยาฉัตร
๔๒๙. นางสาวปรี ยาพร
๔๓๐. พลตรี ปรุ งศิลป์

รณะนันท์
บุญเดช
สุ วรรณสิ ทธิ
ภูสุศิลป์ ธร
สุ ขรังสรรค์
เอกบุตร
ชัยกาญจนาศักดิ์
นาสกุล
ทวีพาณิ ชย์
ภาษีผล
วงษ์ชวลิตกุล
เวชพฤกษ์พิทกั ษ์
ฝ่ ายอุประ
โชติมงคล
เทวานฤมิตรกุล
เฉลิมวณิ ชย์
สุ วรรณทัต
จรุ งกิจอนันต์
สุ มาวงศ์
พานิชวงศ์
มุสิกลุ
เทวกุล
เกษมทรัพย์
โอสถสงเคราะห์
บุญยัง
อุตตมะโยธิ น
ศรี มงคล
ศศะนาวิน

- ๑๗ ๔๓๑. นายปลัง่
มีจุล
๔๓๒. นางปวรวรรณ
กุลมงคล
๔๓๓. นายปัญญา
สติฐิต
๔๓๔. นายปิ่ นทิพย์
สุ จริ ตกุล
๔๓๕. รองศาสตราจารย์ ปิ ยะกุล
เลาวัณย์ศิริ
๔๓๖. นายปิ ยะณัฐ
วัชราภรณ์
๔๓๗. นายผดุง
เตชะศริ นทร์
๔๓๘. นายผดุงพันธ์
จันทโร
๔๓๙. นายผดุงศักดิ์
ขจรอําไพสุ ข
๔๔๐. นายผ่อง
บัวเอี่ยม
๔๔๑. นายผัน
จันทรปาน
๔๔๒. นางผาณิ ต
พูนศิริวงศ์
๔๔๓. นายแผน
วรรณเมธี
๔๔๔. ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต
เอกจริ ยกร
๔๔๕. นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา
๔๔๖. นายพงษ์พนั ธ์
สัมภวคุปต์
๔๔๗. นายพงษ์ศกั ดิ์
ปัญญาชีวะ
๔๔๘. นายพงษ์ศกั ด์
พยัฆวิเชียร
๔๔๙. นายพงษ์ศิริ
อยูส่ าํ ราญ
๔๕๐. นายพจนา
จันทรสันติ
๔๕๑. นายพนัส
ทัศนียานนท์
๔๕๒. ศาสตราจารย์ ดร. พนัส
สิ มะเสถียร
๔๕๓. นางพนิดา
ปทุมารักษ์
๔๕๔. นายพยงค์
คชาลัย
๔๕๕. ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง พะยอม สิ งห์เสน่ห์
๔๕๖. นายพร
อุดมพงษ์
๔๕๗. นายพรชัย
วิวฒั น์ภทั รกุล
๔๕๘. นายพรชัย
นุชสุ วรรณ

- ๑๘ ๔๕๙. นายพรชัย
๔๖๐. คุณพรทิพย์
๔๖๑. นายพรนริ ศ
๔๖๒. พลตํารวจตรี พรภัทร์
๔๖๓. นางสาวพรหมพร
๔๖๔. นายพระนาย
๔๖๕. รองศาสตราจารย์ พรายพล
๔๖๖. นายพลวัต
๔๖๗. พลอากาศตรี หญิง พวงทอง
๔๖๘. นายพหล
๔๖๙. พันเอก พัฒนพงษ์
๔๗๐. นายพันธ์ศกั ดิ์
๔๗๑. นางสาวพาสนา
๔๗๒. นางสาวพาสนา
๔๗๓. นายพิจารณ์
๔๗๔. นายพิชยั
๔๗๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชยั
๔๗๖. นายพิชยั
๔๗๗. ดร.พิชิต
๔๗๘. ดร.พิชิต
๔๗๙. นายพิเชต
๔๘๐. นายพิเชษฐ
๔๘๑. นายพิเชียร
๔๘๒. นายพิฑูรย์
๔๘๓. ศาสตราจารย์ ดร. พิณทิพย์
๔๘๔. นายพิทยาพล
๔๘๕. นายพินิจ
๔๘๖. นายพินิต

กิตติปัญญางาม
จาละ
ชวนไชยสิ ทธิ์
สุ ยะนันทน์
ยูวะเวส
สุ วรรณรัฐ
คุม้ ทรัพย์
ชยานุวตั ร
เสมาเงิน
จินดากุล
เกิดอุดม
ลีลาวรรณกุลศิริ
ปุสยานนท์
สุ วรรณเสถียร
สุ ขภารังษี
สันตภิรมย์
จรรย์ศุภริ นทร์
ชุณหวชิร
ลักษณะสมพงศ์
อัคราทิตย์
สุ นทรพิพิธ
พันธุ์วชิ าติกลุ
อํานาจวรประเสริ ฐ
พุม่ หิ รัญ
ทวยเจริ ญ
นาถธราดล
จันทรสุ รินทร์
อารยะศิริ

- ๑๙ ๔๘๗. นายพิบูล
๔๘๘. พลตรี พิบูลย์
๔๘๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิบูลย์
๔๙๐. นายพิพฒั น์
๔๙๑. นายพิพฒั น์
๔๙๒. นายพิพฒั น์
๔๙๓. นายพิภพ
๔๙๔. นางพิมพ์ทอง
๔๙๕. ดร.พิมล
๔๙๖. พลตํารวจตรี พิมล
๔๙๗. นายพิศิษฐ์
๔๙๘. นายพิษณุ
๔๙๙. ศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์
๕๐๐. นายพีรพล
๕๐๑. นายพีระ
๕๐๒. ดร. พีระพงศ์
๕๐๓. นายพีระพล
๕๐๔. นายพีระพล
๕๐๕. นายพูลทรัพย์
๕๐๖. ร้อยตรี พูลศักดิ์
๕๐๗. พลตํารวจตรี พูลสวัสดิ์
๕๐๘. ศาสตราจารย์ ดร. เพชรี
๕๐๙. ดร. เพ็ญศรี
๕๑๐. พลตํารวจเอก เพรี ยวพันธ์
๕๑๑. นางเพลินพิศ
๕๑๒. ดร.เพียรชัย
๕๑๓. ศาสตราจารย์ ไพจิตร
๕๑๔. นายไพฑูรย์

ภัทโรดม
จันทโรจน์วงศ์
ลิมประภัทร
พะเนียงเวทย์
วงศาโรจน์
ปุสยานนท์
อะสี ติรัตน์
สุ ขสมจิตร
จิตต์หมัน่
จารักษ์
เกตุผาสุ ข
จงสถิตย์วฒั นา
ชลากรกุล
กนกวลัย
มานะทัศน์
อิศรภักดี
เชาวน์ศิริ
ตริ ยะเกษม
ปิ ยะอนันต์
สัตยานุรักษ์
ลาลาภ
ขุมทรัพย์
ก๊วยสุ วรรณ
ดามาพงศ์
โพธิ กานนท์
นิลสุ วรรณากุล
โรจนวานิช
ลิมปทีป

- ๒๐ ๕๑๕. นายไพรัช
จิตประไพ
๕๑๖. นายไพโรจน์
วายุภาพ
๕๑๗. นายไพโรจน์
ประเสริ ฐ
๕๑๘. นายไพโรจน์
เอื้อบุญกุล
๕๑๙. ว่าที่ ร.ต.
ไพโรจน์
สุ วรรณฉวี
๕๒๐. พลตํารวจตรี ไพโรจน์
ศิริโรจน์
๕๒๑. นายไพโรจน์
กิ่งแก้ว
๕๒๒. นายไพฤทธิ์
เศรษฐไกรกุล
๕๒๓. นายไพศาล
เจริ ญวุฒิ
๕๒๔. นายไพศาล
พืชมงคล
๕๒๕. ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ
พิพฒั นกุล
๕๒๖. นายภัทรพงศ์
ศรี เธี ยรอินทร์
๕๒๗. นายภัทรศักดิ์
วรรณแสง
๕๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ นิธิประภา
๕๒๙. นายภิญญา
ช่วยปลอด
๕๓๐. นายภิญโญ
ธีรนิติ
๕๓๑. นายภิรมย์
สิ มะเสถียร
๕๓๒. นายภุชงค์
รุ่ งโรจน์
๕๓๓. เรื อโท ภูมิศกั ดิ์
หงษ์หยก
๕๓๔. ดร. โภคิน
พลกุล
๕๓๕. นายมงคล
ลีลาธรรม
๕๓๖. นายมงคล
เพิ่มพูลทรัพย์
๕๓๗. นายมงคล
สระฏัน
๕๓๘. ศาสตราจารย์ พลโท มณเฑียร ประจวบดี
๕๓๙. นายมณี
เทพภักดี
๕๔๐. นางสาวมธุรดา
คุโณปการ
๕๔๑. พลเอก ดร. มนตรี
ศุภาพร
๕๔๒. ดร. มนตรี
รู ปสุ วรรณ

- ๒๑ ๕๔๓. นายมนตรี
๕๔๔. นายมนตรี
๕๔๕. นายมนัส
๕๔๖. นายมนัสสิ ทธิ์
๕๔๗. นายมนู
๕๔๘. นายมนูญ
๕๔๙. รองศาสตราจารย์ ดร. มนูญ
๕๕๐. นายมหรรณพ
๕๕๑. นายมานพ
๕๕๒. นายมานะ
๕๕๓. นายมานะ
๕๕๔. นายมานิจ
๕๕๕. นายมานิต
๕๕๖. นายมานิต
๕๕๗. นายมานิตย์
๕๕๘. นายมานิตย์
๕๕๙. นางมานี
๕๖๐. ดร.มารวย
๕๖๑. ศาสตราจารย์ มารุ ต
๕๖๒. นายมารุ ต
๕๖๓. พันเอก มาลย์ศรี
๕๖๔. รองศาสตราจารย์ ดร. มาลินี
๕๖๕. นายมีชยั
๕๖๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดา
๕๖๗. นายเมฆินทร์
๕๖๘. ศาสตราจารย์ โมรา
๕๖๙. นายไมตรี
๕๗๐. นายยง

ฐิรโฆไท
มงคลสวัสดิ์
คําภักดี
นาคสวัสดิ์
เลียวไพโรจน์
พุฒทอง
พาหิ ระ
เดชวิทกั ษ์
นาคทัต
ไตรพงษ์
ศรี พงษ์
สุ ขสมจิตร
วิทยาเต็ม
ปางมณี
สุ ธาพร
ลือประไพ
เกษเสถียร
ผดุงสิ ทธิ์
บุนนาค
สาโรวาท
วิรัชพันธุ์
ดิลกวณิ ช
ฤชุพนั ธุ์
แม้นมินทร์
เมธาวิกลู
บุณยผล
อินทุสุต
ศรี นาม

- ๒๒ ๕๗๑. นายยงยุทธ
๕๗๒. พันตํารวจโท ยอดชาย
๕๗๓. พลเอก ยอดชาย
๕๗๔. นายยอดยิง่
๕๗๕. นายยุทธนา
๕๗๖. นายยุทธนา
๕๗๗. ศาสตราจารย์ ยุพา
๕๗๘. นายรพี
๕๗๙. นางรวมพร
๕๘๐. นายระเด่น
๕๘๑. นางระเบียบรัตน์
๕๘๒. ศาสตราจารย์ รังสรรค์
๕๘๓. รองศาสตราจารย์ รังสรรค์
๕๘๔. นายรัฐกิจ
๕๘๕. นายรัตน์
๕๘๖. นายรัตน์
๕๘๗. พลตํารวจตรี รุ่ งโรจน์
๕๘๘. นายรุ่ งฤทธิ์
๕๘๙. นายรุ จิระ
๕๙๐. ดร.รุ จิรัตน์
๕๙๑. นายเรวัต
๕๙๒. นายเรื องชัย
๕๙๓. คุณหญิง แร่ ม
๕๙๔. นางฤดี
๕๙๕. นางลดาวัลย์
๕๙๖. นายลักษณ์
๕๙๗. พลตํารวจโท ลัดดา
๕๙๘. ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต

ติยะไพรัช
ผูส้ นั ติ
เทพยสุ วรรณ
โสภณ
มุกดาสนิท
เพชรโพธิ์ ศรี
วงศ์ไชย
สุ จริ ตกุล
พลางกูร
ทักษณา
พงษ์พานิช
ธนะพรพันธุ์
แสงสุ ข
มานะทัต
ศยามานนท์
ศรี ไกรวิน
เภกะนันทน์
มกรพงศ์
บุนนาค
มัณฑะจิตร
ฉํ่าเฉลิม
ทรัพย์นิรันดร์
พรหมโมบล บุณยะประสพ
จิวาลักษณ์
วงศ์ศรี วงศ์
ตั้งนิรันดร์
ปั ญจพรรค์
ธี รเวคิน

- ๒๓ ๕๙๙. นายลิขิต
๖๐๐. รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่
๖๐๑. นางวนิดา
๖๐๒. นางสาววนิดา
๖๐๓. นายวรเกียรติ
๖๐๔. นายวรชัย
๖๐๕. นายวรชัย
๖๐๖. พลตํารวจตรี วรพจน์
๖๐๗. รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์
๖๐๘. นายวรรณ
๖๐๙. นางวรรณประภา
๖๑๐. นางวรรณวิไล
๖๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ
๖๑๒. นายวรวิทย์
๖๑๓. นายวรวิทย์
๖๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ
๖๑๕. นายวสันต์
๖๑๖. พันเอก วัง
๖๑๗. นายวัฒน
๖๑๘. นายวัฒนชัย
๖๑๙. นายวัฒนา
๖๒๐. นายวันจักร
๖๒๑. นายวันชัย
๖๒๒. นายวันชัย
๖๒๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วันชัย
๖๒๔. นางวัลย์วภิ า
๖๒๕. นายวัลลภ
๖๒๖. ดร. วาชิต

เทอดสถีรศักดิ์
โกศัยยานนท์
ลิมธงชัย
ปิ ยะมาดา
สมสร้อย
ธรรมสังคีติ
พิจารณ์จิตร
อินทเส
วิศรุ ตพิชญ์
ชันซื่อ
หวังวงศ์วฒั นา
พรหมลักขโณ
ศุภจรรยา
ศรี อนันต์รักษา
เจนธนากุล
หิ รัญรักษ์
พงศ์สุประดิษฐ์
ปั้นสนิท
ตรี คนั ธา
สุ วคนธ์
ศรี สุรินทร์
วรดิลก
เจริ ญผล
ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์
ธนะวังน้อย
สังข์ทอง
พลอยทับทิม
รัตนเพียร

- ๒๔ ๖๒๗. พลตํารวจเอก วาสนา
๖๒๘. ร้อยตรี วิจิตร
๖๒๙. นายวิจิตร
๖๓๐. นายวิจินต์
๖๓๑. นายวิชยั
๖๓๒. นายวิชยั
๖๓๓. พันตํารวจเอก วิชยั
๖๓๔. นายวิชยั
๖๓๕. นายวิชยั
๖๓๖. นายวิชยั
๖๓๗. นายวิชยั
๖๓๘. พันตํารวจเอก วิชาญ
๖๓๙. นายวิชาญ
๖๔๐. นายวิเชียร
๖๔๑. นายวิเชียร
๖๔๒. ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร
๖๔๓. พลอากาศเอก วิเชียร
๖๔๔. นายวิเชียร
๖๔๕. พลตํารวจตรี วิเชียรโชติ
๖๔๖. ดร.วิญญู
๖๔๗. นายวิทย์
๖๔๘. นายวิทย์
๖๔๙. นายวิทยา
๖๕๐. นายวิทยา
๖๕๑. นายวิทยา
๖๕๒. นายวินยั
๖๕๓. นายวินยั
๖๕๔. นายวิพฒั น์

เพิม่ ลาภ
อยูส่ ุ ภาพ
วุฒิอาํ พล
สาคเรศ
อริ ยะนันทกะ
โถสุ วรรณจินดา
ชุ่มจินดา
ทองแตง
หิ รัญวงศ์
พูลวรลักษณ์
ทองสงค์
บริ รักษ์กลุ
ฤทธิ รงค์
โอภาสวัฒนา
กลิ่นสุ คนธ์
วัฒนคุณ
เวชพันธุ์
วิริยะประสิ ทธิ์
สุ กโชติรัตน์
อังคณารักษ์
รายนานนท์
ลิมานนท์วรไชย
ปั ตตะพงศ์
สุ คนั ธปรี ย ์
ตัณฑสุ ทธ์
เพิม่ พูนทรัพย์
มงคลธารณ์
คงมาลัย

- ๒๕ ๖๕๕. นางวิมลระมัย
๖๕๖. นายวิมุต
๖๕๗. นายวิระ
๖๕๘. ดร. วิระไท
๖๕๙. นายวิรัช
๖๖๐. นายวิรัช
๖๖๑. ร้อยโท วิรัช
๖๖๒. นายวิรัช
๖๖๓. นายวิรัตน์
๖๖๔. พลตรี ดร. วิริยะ
๖๖๕. นายวิโรจน์
๖๖๖. ศาสตราจารย์วโิ รจน์
๖๖๗. นางวิไลพร
๖๖๘. นายวิเศษ
๖๖๙. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ
๖๗๐. นายวิสิทธิ์
๖๗๑. รองศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธ์
๖๗๒. นายวิสุทธิ์
๖๗๓. นายวิสุทธิ์
๖๗๔. รองศาสตราจารย์ วีนสั
๖๗๕. พลตํารวจตรี วีระ
๖๗๖. นายวีระ
๖๗๗. นายวีระ
๖๗๘. นายวีระชัย
๖๗๙. ดร.วีระวัฒน์
๖๘๐. ดร.ศรี ภูมิ
๖๘๑. นางศรี สว่าง
๖๘๒. นายศรี อมั พร

เผือกใจแผ้ว
บัวจันทร์
รมยะรู ป
สันติประภพ
อยูถ่ าวร
ณ สงขลา
พันธุมะผล
ปั ณฑุกาํ พล
วัฒนศิริธรรม
คชเสนี
โรจนศักดา
เลาหะพันธุ์
ลิ่วเกษมศานต์
ภานุทตั
เครื องาม
ส่ งวัฒนา
โพธิ แท่น
ศรี สุพรรณ
รัตนสุ วรรณ
พีชวณิ ชย์
อนันตกูล
มุสิกพงศ์
ธีระภัทรานนท์
ธนะสุ กาญจน์
กาญจนดุล
สุ ขเนตร
พัว่ วงศ์แพทย์
ศาลิคุปต์

- ๒๖ ๖๘๓. นางสาวศศิธร
๖๘๔. นายศักดา
๖๘๕. นายศักดิ์
๖๘๖. ศาสตราจารย์ ศักดิ์
๖๘๗. นายศักดิ์ชยั
๖๘๘. พลตํารวจตรี ศักดิ์ระพี
๖๘๙. นายศักดิ์สิทธิ์
๖๙๐. นางสาว ศันสนีย ์
๖๙๑. นายศิริ
๖๙๒. นายศิริ
๖๙๓. นางศิริกลุ
๖๙๔. นายศิริชยั
๖๙๕. นางสาวศิริบูรณ์
๖๙๖. นายศิริพล
๖๙๗. นางสาวศิริรัตน์
๖๙๘. นายศุกรี ย ์
๖๙๙. นายศุภกิจ
๗๐๐. หม่อมหลวง ศุภกิตต์
๗๐๑. นางศุภจี
๗๐๒. ศาสตราจารย์ ศุภชัย
๗๐๓. นายศุภชัย
๗๐๔. พันตํารวจเอก ศุภชาญ
๗๐๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์
๗๐๖. นางสาว ศุภรัตน์
๗๐๗. นายศุภฤกษ์
๗๐๘. ร้อยตํารวจตรี หญิง สกาวเดือน
๗๐๙. นายสงคราม
๗๑๐. นายสงคราม

ลิ้มศรี มณี
โมกขมรรคกุล
เตชาขาญ
สนองชาติ
บํารุ งพงศ์
ปรักกมะกุล
ศรี สอน
นาคพงศ์
สมานไทย
เกวลินสฤษดิ์
ธนสารศิลป์
สวัสดิ์มงคล
ณัฐพันธ์
ยอดเมืองเจริ ญ
ยนต์โยธินกุล
แก้วเจริ ญ
นิมมานนรเทพ
จรู ญโรจน์
สุ ธรรมพันธ์
พิศิษฐวานิช
ภู่งาม
มนูธรรม
รัตนมุขย์
นาคบุญนํา
นันทเกษตร
หอรุ่ งเรื อง
สกุลพราหมณ์
ชีวประวัติดาํ รงค์

- ๒๗ ๗๑๑. พลตํารวจตรี สง่า
๗๑๒. นายสง่า
๗๑๓. นางสดใส
๗๑๔. นายสติ
๗๑๕. นายสถาพร
๗๑๖. นายสถาพร
๗๑๗. พันเอก สถิตย์
๗๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร. สถิต
๗๑๙. ดร. สถิตย์
๗๒๐. ดร. สถิตย์
๗๒๑. นางสนธยา
๗๒๒. พลตํารวจเอก สนัน่
๗๒๓. นายสนัน่
๗๒๔. นายสนิท
๗๒๕. ศาสตราจารย์ ดร. สม
๗๒๖. นายสมเกียรติ
๗๒๗. นายสมเกียรติ
๗๒๘. ดร.สมเกียรติ
๗๒๙. ดร.สมควร
๗๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
๗๓๑. ดร.สมคิด
๗๓๒. นายสมเจตน์
๗๓๓. ดร.สมชัย
๗๓๔. นายสมชัย
๗๓๕. นายสมชาติ
๗๓๖. นายสมชาย
๗๓๗. นายสมชาย
๗๓๘. นายสมชาย

ดวงอัมพร
พิชญังกูร
คุม้ ทรัพย์อนันต์
ศรี บุญเรื อง
ลิ้มมณี
กวิตานนท์
ลักขณา
นิยมญาติ
เสถียรไทย
ลิ่มพงศ์พนั ธุ์
วิมลจิตต์
ตูจ้ ินดา
เกตุทตั
วรปั ญญา
จาตุศรี พิทกั ษ์
ศุขเทวา
ถาวรวิศิษฐพร
อ่อนวิมล
กวียะ
เลิศไพฑูรย์
จาตุศรี พิทกั ษ์
ชวนชาติ
ฤชุพนั ธ์
อาภรณ์ศิริพงษ์
รอบกิจ
กรุ สวนสมบัติ
สกุลสุ รรัตน์
สาโรวาท

- ๒๘ ๗๓๙. นายสมชาย
๗๔๐. นายสมชาย
๗๔๑. นายสมชาย
๗๔๒. นายสมนึก
๗๔๓. นายสมบัติ
๗๔๔. นายสมบัติ
๗๔๕. ดร.สมบูรณ์
๗๔๖. นายสมบูรณ์
๗๔๗. นายสมบูรณ์
๔๗๘. นายสมพงษ์
๗๔๙. นายสมพงษ์
๗๕๐. ศาสตราจารย์ สมพงษ์
๗๕๑. นายสมพงษ์
๗๕๒. นายสมพงษ์
๗๕๓. นายสมพร
๗๕๔. นายสมพล
๗๕๕. นายสมภพ
๗๕๖. รองศาสตราจารย์ สมยศ
๗๕๗. นางสาวสมลักษณ์
๗๕๘. นายสมลักษณ์
๗๕๙. นายสมวงศ์
๗๖๐. นายสมศักดิ์
๗๖๑. นายสมศักดิ์
๗๖๒. นายสมศักดิ์
๗๖๓. นายสมศักดิ์
๗๖๔. นายสมศักดิ์
๗๖๕. นายสมศักดิ์
๗๖๖. ดร.สมหมาย

วงศ์สวัสดิ์
คูสุวรรณ
ชุ่มรัตน์
พิมลเสถียร
ภู่กาญจน์
อุทยั สาง
เสงียมบุตร
งามลักษณ์
ไทยวัชรามาศ
เผอิญโชค
วิสุทธิ แพทย์
จุย้ ศิริ
ปองเกษม
วนาภา
เทพสิ ทธา
เกียรติไพบูลย์
อมาตยกุล
เชื้อไทย
จัดกระบวนพล
หิ รัญบูรณะ
ชัฎสุ วรณ
พร้อมเอื้อแก้ว
กิตติประสงค์
แก้วสุ ทธิ
เทพสุ ทิน
ปริ ศนานันทกุล
บุญเปลื้อง
จันทร์ เรื อง

- ๒๙ ๗๖๗. นายสมหมาย
๗๖๘. นายสมหวัง
๗๖๙. ดร.สมัคร
๗๗๐. นายสมัคร
๗๗๑. นายสมัชชา
๗๗๒. นายสมาน
๗๗๓. นางสมานจิตต์
๗๗๔. นายสมุทร
๗๗๕. นายสรกล
๗๗๖. นายสรรพสิ ริ
๗๗๗. นายสรรพัชญ
๗๗๘. นายสรรเสริ ญ
๗๗๙. นายสรรเสริ ญ
๗๘๐. นายสรศักดิ์
๗๘๑. นายสลิด
๗๘๒. พลตรี ดร. สวัสดิ์
๗๘๓. นายสวัสดิ์
๗๘๔. นายสวัสดิ์
๗๘๕. นายสวัสดิ์
๗๘๖. นายสว่าง
๗๘๗. นายสหาย
๗๘๘. นายสะอาด
๗๘๙. นายสัก
๗๙๐. นายสักขี
๗๙๑. นายสัตยะพล
๗๙๒. นายสัตยา
๗๙๓. นายสันติ
๗๙๔. นายสันติภาพ

ภาษี
ศรี ชยั
เจียมบุรเศรษฐ์
เชาวภานันท์
โพธิ์ถาวร
ศักดิ์สงวน
วิไลรัตน์
หัตถสิ งห์
อดุลยานนท์
วิริยศิริ
โสภณ
ไกรจิตติ
วงศ์ชอุ่ม
สุ ชาติ
เลิศสุ ดยอด
ศรลัมพ์
รอดเจริ ญ
โชติพานิช
แกล้วทนงค์
ศรี สกุน
ทรัพย์สุนทรกุล
พิมพ์สวัสดิ์
กอแสงเรื อง
วาสิ กศิริ
สัจจเดชะ
อรุ ณธารี
ทักราล
เตชะวณิ ชย์

- ๓๐ ๗๙๕. นายสัมผัส
๗๙๖. ดร.สาธิต
๗๙๗. นายสาโรช
๗๙๘. นางสาลินี
๗๙๙. นายสํารอง
๘๐๐. นายสําราญ
๘๐๑. นายสําเริ ง
๘๐๒. นายสิ งห์
๘๐๓. นายสิ ทธิโชค
๘๐๔. นางสิ ริฉตั ร
๘๐๕. นายสิ ริวทุ ธ์
๘๐๖. นายสุ กรี
๘๐๗. นางสุ กญั ญา
๘๐๘. รองศาสตราจารย์ ดร. สุ กญั ญา
๘๐๙. นายสุขวิช
๘๑๐. นายสุ ขสันต์
๘๑๑. ดร.สุ ขมุ
๘๑๒. รองศาสตราจารย์ สุ ขมุ
๘๑๓. นายสุขมุ
๘๑๔. นายสุ ขมุ รัฎฐ์
๘๑๕. นายสุ โข
๘๑๖. นายสุ จริ ต
๘๑๗. นางสุจิตรา
๘๑๘. นายสุ จินต์
๘๑๙. นางสาวสุ จีรา
๘๒๐. นายสุชน
๘๒๑. นางสาวสุ ชาดา
๘๒๒. นางสุ ชาดา

พึ่งประดิษฐ์
อุทยั ศรี
คัชมาตย์
ปัณยารชุน
วาณิ ชยานนท์
ชื่นเจริ ญสุ ข
เชื้อชวลิต
ตังทัตสวัสดิ์
ศรี เจริ ญ
อรรถเวทยวรวุฒิ
เสี ยมภักดี
เอื้ออนันต์
ชลศึกษ์
นิธงั กร
รังสิ ตพล
จิรจริ ยาเวช
นวพันธ์
นวลสกุล
เลาวัณย์ศิริ
สาริ บุตร
สุ วรรณศิริ
ปั จฉิ มนันท์
คําดี
ทิมสุ วรรณ
อรุ ณพิพฒั น์
ชามพูนท
นิมากร
สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

- ๓๑ ๘๒๓. นายสุ ชาติ
๘๒๔. นายสุ ชาติ
๘๒๕. นายสุ ชาติ
๘๒๖. ศาสตราจารย์ สุ ชาติ
๘๒๗. นายสุ ชาติ
๘๒๘. ดร. สุ ชาติ
๘๒๙. นางสาวสุ ฐิตา
๘๒๘. นายสุ ณนั
๘๒๙. นางสุ ณี
๘๓๐. นางสุ ดจิตต์
๘๓๑. นายสุทธิชยั
๘๓๒. นายสุ ทธิพล
๘๓๓. นายสุ ทศั น์
๘๓๔. นายสุ เทพ
๘๓๕. นายสุ เทพ
๘๓๖. นายสุเทพ
๘๓๗. นายสุ ธรรม
๘๓๘. ศาสตราจารย์สุธี
๘๓๙. ศาสตราจารย์ ดร. สุ ธี
๘๔๐. นายสุธี
๘๔๑. รองศาสตราจารย์ สุ ธีร์
๘๔๒. นายสุ นทร
๘๔๓. นายสุ นทร
๘๔๔. ศาสตราจารย์ ดร. สุ นทร
๘๔๕. นายสุ นทร
๘๔๖. นายสุ นทร
๘๔๗. รองศาสตราจารย์ สุ นี
๘๔๘. นายสุ บิน

ประจิมทิศ
พิพิธแสงจันทร์
สุ ชาติเวชภูมิ
ไตรประสิ ทธิ์
สวัสดิ์ศรี
จุฑาสมิต
เรื่ องรองหิ รัญญา
เศาภายน
สถตินนั ท์
ภูมิจิตร
ทรรศนสฤษดิ์
ทวีชยั การ
เงินหมื่น
อักษรสารสิ ทธิ์
นิลสิ นธพ
หรั่งฉายา
เลิศวิชชุหตั ถ์
นาควรทัต
สิ งห์เสน่ห์
สุ ทธิ สมบูรณ์
ศุภนิตย์
โภคาชัยพัฒน์
สถาพร
เสถียรไทย
ริ้ วเหลือง
อรุ ณานนท์ชยั
ประจวบเหมาะ
สิ นไชย

- ๓๒ ๘๔๙. นายสุบิน
๘๕๐. นายสุประดิษฐ์
๘๕๑. รองศาสตราจารย์ สุ ปราณี
๘๕๒. นางสุ ปรี ยา
๘๕๓. นายสุพจน์
๘๕๔. นายสุ พจน์
๘๕๕. นายสุ พจน์
๘๕๖. นายสุพจน์
๘๕๗. นายสุ พจน์
๘๕๘. นางสาวสุ พตั รา
๘๕๙. นายสุ พิณ
๘๖๐. นางสุ พีชา
๘๖๑. นายสุภชัย
๘๖๒. นายสุภทั ร
๘๖๓. นายสุภทั ร
๘๖๔. นางสุ ภทั รา
๘๖๕. นายสุ มาตร
๘๖๖. นายสุรใจ
๘๖๗. ศาสตราจารย์ ดร. สุ รชัย
๘๖๘. นายสุ รชัย
๘๖๙. นายสุ รชัย
๘๗๐. นายสุรชัย
๘๗๑. นายสุ รพงษ์
๘๗๒. ศาสตราจารย์ ดร. สุ รพล
๘๗๓. นายสุ รพล
๘๗๔. นายสุ รพันธ์
๘๗๕. นายสุ รศักดิ์
๘๗๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ รัตน์

เชื้อสมบูรณ์
หุตะสิ งห์
ศรี ฉตั ราภิมุข
ควรเตชะคุปต์
สิ งห์เสน่ห์
ธีระเกาศัลย์
ไพบูลย์
เลาวัณย์ศิริ
ธี ระวัฒนชัย
ธนะเสนีวฒั น์
ปั ญญามาก
สาทร
วีระภุชงค์
สุ คนธวัต
เอกกุล
สัจจกุล
ภู่ภกั ดี
ศิรินุพงศ์
ศิริไกร
สุ วรรณแสน
เลี้ยงบุญเลิศชัย
ดนัยตั้งตระกูล
เตรี ยมชาญชัย
นิติไกรพจน์
สุ ขะมงคล
ทิมกระจ่าง
วาจาสิ ทธิ์
เมธี กลุ

- ๓๓ ๘๗๗. ดร. สุ รางค์
๘๗๘. ดร. สุรินทร์
๘๗๙. พลตํารวจเอก สุ วรรณ
๘๘๐. นายสุวรรณ
๘๘๑. นางสาวสุ วรรณี
๘๘๒. นายสุ วฒั น์
๘๘๓. นายสุ วฒั น์
๘๘๔. นายสุวฒั น์
๘๘๕. นายสุ วฒั น์
๘๘๖. นายสุ วทิ ย์
๘๘๗. นายสุ เวทย์
๘๘๘. นายเสกสรร
๘๘๙. ดร.เสกสรร
๘๙๐. นายเสถียร
๘๙๑. ศาสตราจารย์ เสน่ห์
๘๙๒. นายเสน่ห์
๘๙๓. นายเสน่ห์
๘๙๔. นายเสนอ
๘๙๕. นายเสนอ
๘๙๖. ศาสตราจารย์ เสนาะ
๘๙๗. ดร.เสนาะ
๘๙๘. นายเสริ มศักดิ์
๘๙๙. นายเสริ มศักดิ์
๙๐๐. นายเสรี
๙๐๑. นายเสรี
๙๐๒. พลตรี เสรี
๙๐๓. นายเสรี
๙๐๔. นายเสรี

ศรี สิงหะสงคราม
พิศสุ วรรณ
สุ วรรณเวโช
ดาราวงษ์
ตั้งวงศ์ศานต์
ภิญโญเศรษฐ์
ทองธนากุล
ตันติพฒั น์
วรดิลก
ธีรพงษ์
สุ ขเสวี
ภู่ประดิษฐ์
ประเสริ ฐกุล
เศรษฐสิ ทธิ์
จามริ ก
ปักษิณ
ปานจันทร์
มูลศาสตร์
จันทรา
ติเยาว์
อุนากูล
ผลัดธุระ
พงษ์พานิช
พัฒนพันธ์ชยั
เวชโช
สุ ทธิกลุ
จินตนเสรี
ทรัพย์เจริ ญ

- ๓๔ ๙๐๕. ดร. เสรี
๙๐๖. ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย ์
๙๐๗. นางสาวเสาวลักษณ์
๙๐๘. ศาสตราจารย์ โสภณ
๙๐๙. นายโสภณ
๙๑๐. นาวาเอก
๙๑๑. นายโสรัตน์
๙๑๒. นายไสว
๙๑๓. นายไสว
๙๑๔. นายไสว
๙๑๕. นายหัสวุฒิ
๙๑๖. ศาสตราจารย์ หิ รัญ
๙๑๗. ศาสตราจารย์ เหลือ
๙๑๘. นายองอาจ
๙๑๙. นายอดิศร
๙๒๐. นายอดิศกั ดิ์
๙๒๑. นายอดิศกั ดิ์
๙๒๒. ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
๙๒๓. ศาสตราจารย์ อนันต์
๙๒๔. นายอนันต์
๙๒๕. นายอนันต์
๙๒๖. นายอนันต์
๙๒๗. นายอนันต์
๙๒๘. นายอนันต์
๙๒๙. นายอนุรักษ์
๙๓๐. นายอภัย
๙๓๑. ศาสตราจารย์ ดร. อภิชยั
๙๓๒. ดร.อภิชยั

วงษ์มณฑา
อัศวโรจน์
ลีละบุตร
รัตนากร
ธรรมปาโล
โสภณ
สุ วรรณรุ จิ
พงศ์ธนาวรานนท์
ยกาศคะนอง
พราหมณี
พัฒโน
วิฑิตวิริยกุล
รดีศรี
สงวนพงษ์
คล้ามไพบูลย์
เพียงเกษ
ภาณุพงศ์
ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
วิเชียรเจริ ญ
เกตุวงศ์
อัศวโภคิน
บัวสุ วรรณ
อนันตกูล
ศิริภสั ราภรณ์
แจ้งกลีบ
จุรีมาศ
จันทนจุลกะ
พันธเสน
บุญธีรวร

- ๓๕ ๙๓๓. นายอภิชยั
๙๓๔. นายอภิชาติ
๙๓๕. นายอภิชาติ
๙๓๖. นางอภิญญา
๙๓๗. นางอภิรดี
๙๓๘. นายอมต
๙๓๙. ศาสตราจารย์ ดร. อมร
๙๔๐. นายอมร
๙๔๑. นายอมรทัต
๙๔๒. นางอรจิต
๙๔๓. รองศาสตราจารย์ อรทัย
๙๔๔. นางอรนิตย์
๙๔๕. นายอรรถนิติ
๙๔๖. นางอรสา
๙๔๗. ดร.อรัญ
๙๔๘. นางอริ ศรา
๙๔๙. นายอรุ ณ
๙๕๐. ศาสตราจารย์ ดร. อรุ ณ
๙๕๑. นายอรุ ณ
๙๕๒. ศาสตราจารย์ ดร. อัขราทร
๙๕๓. นายอัครวิทย์
๙๕๔. รองศาสตราจารย์ อัจจิมา
๙๕๕. นางอัชฌา
๙๕๖. นางสาวอัญชลีพร
๙๕๗. ศาสตราจารย์ อัญญา
๙๕๘. รองศาสตราจารย์ อัษฎางค์
๙๕๙. นายอานนท์
๙๖๐. นางอาภรณ์

บุณยะเกียรติ
รมยะรู ป
ดําดี
สุ วรรณเกสร์
ตันตราภรณ์
พิสุทธิ วมิ ล
จันทรสมบูรณ์
จันทวิมล
นิรัตศยกุล
สิ งคาลวาณิ ช
ศรี สนั ติสุข
ปุตระเศรณี
ดิษฐอํานาจ
บุญศรี
ธรรมโน
กําธรเจริ ญ
ศรี บุญเรื อง
ภาณุพงศ์
งามดี
จุฬารัตน
สุ มาวงศ์
เศรษฐบุตร
ทวีติยานนท์
กุสุมภ์
ขันธวิทย์
ปาณิ กบุตร
พรหมนารท
อินทาภัย

- ๓๖ ๙๖๑. รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์พนั ธ์ จันทร์สว่าง
๙๖๒. นางอารยา
อรุ ณานนทชัย
๙๖๓. ดร.อาษา
เมฆสวรรค์
๙๖๔. นายอํานวย
ปะติเส
๙๖๕. นายอํานวย
เปล่งวิทยา
๙๖๖. นายอํานวย
สุ วรรณคีรี
๙๖๗. นายอํานวย
สงวนนาม
๙๖๘. นายอํานัคฆ์
คล้ายสังข์
๙๖๙. นายอําพล
สิ งหโกวินทร์
๙๗๐. ศาสตราจารย์ ดร. อิสสระ
นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
๙๗๑. นายอุดม
เจริ ญรัตน์
๙๗๒. รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต
๙๗๓. นายอุดร
ตันติสุนทร
๙๗๔. นายอุทยั
ทองภักดี
๙๗๕. นายอุทยั
อัครพัฒนากุล
๙๗๖. นายอุทยั
พิมพ์ใจชน
๙๗๗. นายอุทยั วงศ์
วิบูลยาคม
๙๗๘. นายอุทิศ
ธรรมวาทิน
๙๗๙. นายอุระ
หวังอ้อมกลาง
๙๘๐. คุณหญิง อุไรวรรณ
ศิรินุพงศ์
๙๘๑. นางอุไรวรรณ
เทียนทอง
๙๘๒. พลตํารวจตรี เอกชัย
วารุ ณประภา
๙๘๓. นายเอนก
ศรี สนิท
๙๘๔. นางเอมอร
ณรงค์
๙๘๕. นางเอื้อเอ็นดู
นิลโกสิ ทย์
๙๘๖. นายโอภาส
อรุ ณินท์

- ๓๗ ๙๘๗. ดร.โอวาท
๙๘๘. นายโอฬาร

สุ ทธิวาทนฤพุฒิ
ไกรฤกษ์

จึงประกาศมาให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ ชัยสูตร)
อธิการบดี

