ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง รายนามศิษยเกาดีเดนผูท าํ คุณประโยชน สรางชือ่ เสียง และเผยแพรหรือปกปองเกียรติคณ
ุ
ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในโอกาสครบรอบ ๗๗ ป
--------------------------เนื่องในโอกาสที่ไดมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองขึ้นตั้งแต
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึงปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับการสถาปนามา
ครบรอบ ๗๗ ป ในวันจันทรที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตระหนักวา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานรับใชประชาชน
และประเทศชาติ เปนจํานวนมากที่สมควรไดรับการยกยองเปนศิษยเกาดีเดนใหเปนที่ปรากฏ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
กลั่นกรองคือ ศิษยเกาผูสมควรไดรับการยกยองใหเปนศิษยเกาดีเดน ตองเปนผูที่ยังมีชีวิตอยู
ณ วันประกาศ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ ทําคุณประโยชนใหแก
มหาวิทยาลัย เปนศิษยเกาผูสรางชื่อเสียง และเผยแพรหรือปกปองเกียรติคุณใหกับมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเปนผูทําคุณประโยชนใหกับประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณา
คัดเลือกไวในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครบรอบ ๗๗ ป จํานวน ๗๗ คน ดังตอไปนี้
๑. รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย
รัตนสกาววงศ
๒. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร
๓. นายคมสัน
เอกชัย
๔. นายคํานูณ
สิทธิสมาน
๕. นายจรูญ
อินทจาร
๖. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอื้ออํานวย
๗. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ
โทณะวณิก

-๒๘. นายชฤทธิ์
๙. นายชาย
๑๐. นายชิดพงษ
๑๑. นายชัชวาลย
๑๒. พล.อ.ชัยรัตน
๑๓. นายชัยวุฒิ
๑๔. นายเชิดศักดิ์
๑๕. นายฐานันท
๑๖. นายณฐพลษ
๑๗. นายถาวร
๑๘. นายถาวร
๑๙. นายธานี
๒๐. นายธีระ
๒๑. นางนินนาท
๒๒. นายนิพิฏฐ
๒๓. รองศาสตราจารย ดร.นิยม
๒๔. นายบุญสง
๒๕. นายบุญสนอง
๒๖. นายประสงค
๒๗. นายประสงค
๒๘. นายปราโมทย
๒๙. นางพรทิวา
๓๐. นายพิสษิ ฐ
๓๑. นายพิเชษฐ
๓๒. นายพีรพล
๓๓. นายพีระพันธุ
๓๔. นายพูลพันธ

มีสิทธิ์
พานิชพรพันธุ
ฤทธิประศาสน
ทองดีเลิศ
ชีระพันธุ
โลหชิตรานนท
ชูศรี
วรรณโกวิท
วิเชียรเพริศ
ลีนุตพงษ
เสนเนียม
สามารถกิจ
มินทราศักดิ์
ชลิตานนท
อินทรสมบัติ
รัฐอมฤต
กุลบุปผา
บุญมี
นุรักษ
เลิศรัตนวิสุทธิ์
สัจจรักษ
นาคาศัย
บุญชวง
ไพบูลยศิริ
พิชยวัฒน
สาลีรัฐวิภาค
ไกรเสริม

-๓๓๕. นางเพียงใจ
๓๖. นายไพบูลย
๓๗. นายไพร
๓๘. นายไพโรจน
๓๙. นายมนตรี
๔๐. นายมานัส
๔๑. ดร.มั่น
๔๒. นายยงยุทธ
๔๓. รองศาสตราจารย ยุพา
๔๔. นายระพี
๔๕. ม.ล.ฤทธิเทพ
๔๖. นายวารินทร
๔๗. นายวิฑูรย
๔๘. นายวิธวิทย
๔๙. นายวิโรจน
๕๐. นายวีระพล
๕๑. นางศรีรัตน
๕๒. นายศุภกร
๕๓. นายสงคราม
๕๔. นายสนัน่
๕๕. นายสมเจตน
๕๖. รองศาสตราจารย สมชาย
๕๗. นายสมชาย
๕๘. นายสมชาย
๕๙. นายสมชาย
๖๐. นายสมศักดิ์
๖๑. นายสิงหทอง

วิศรุตรัตน
นิติตะวัน
พัฒโน
พลเพชร
ยอดปญญา
เหลืองประเสริฐ
พัธโนทัย
สุเรนทรรังสิกุล
กาญจนดุล
ผองบุพกิจ
เทวกุล
สัจเดว
นามบุตร
หิรัญรุจิพงศ
จิวะรังสรรค
ตั้งสุวรรณ
รัษฐปานะ
พลกุล
ชื่นภิบาล
ชูสกุล
หมูศิริเลิศ
ปรีชาศิลปกุล
พูลสวัสดิ์
หอมลออ
เสียงหลาย
สุวรรณสุจริต
ชินวรรังสี

•
- d-

Q,l

I

t

Q

'11~ t)

4IQ

191'.:1 fl.:!

i 'b'VH'l'
ci

bd. 'Wl.:J"!'W
b~.

'Wlfl"!L'Vl'W
a'

bb. 'Wlfl"l'W\l'W

QJ

b~. 'Wlfl"!l'b'fl

"'..., ......

'ba. 'Wlfl"!l'Wrt
)

...

'W.:! 1!l 'V1 ~ ffl fJ"

a'

1'b' ll'Vlfll~tJl

cio. 'W1fl"!1'Vlfl

eta'

ciG>. 'W1-:!Lff11tW
cilz.

f)1Jrt'l,l~l

h~'W"l'-w~u

'Wlfl~-:!~1~

...

a'

'VJ1J1J1 tlfl

cib.

Cll

..t

'W10fJ~1Jfff)~

cici. 'Wlfl~ iw'Yiv
4AI

~.:Jul~ f11 f1111

1"
C:,..,
l1'Vll1'U'VJ1f)'W

...

ci•
1'W'VJ
QJ

1JQ'W1fl'W

'W.ff.

(
...

ci

~lif)ll'U~

'

}I

