ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายนามศิษย์ เก่ าดีเด่ นและผู้ทาํ คุณประโยชน์ สร้ างชื่อเสี ยง และเผยแพร่ หรือปกป้องเกียรติคุณ
ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี แห่ งการสถาปนา
-----------------------------

เนื่ องในโอกาสที่ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมืองขึ้นตั้งแต่วนั ที่ ๒๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึงปั จจุบนั นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสถาปนามาครบ ๘๐ ปี ในวันศุกร์ ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ที่สาํ เร็ จการศึกษาออกไปทํางานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ และยังมีผทู ้ ี่ให้ความสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็ นจํานวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็ นผูไ้ ด้รับ
โล่เกียรติยศในครั้งนี้เป็ นที่ปรากฏ
คณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้ นได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรองคื อ
ศิษย์เก่าผูส้ มควรได้รับการยกย่องให้เป็ นศิษย์เก่าดีเด่นต้องเป็ นผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยู่ ณ วันประกาศ เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่เคย
ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็ นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ประสบความสําเร็ จในวิชาชีพ
เป็ นผูท้ ี่สร้างชื่อเสี ยง และเผยแพร่ หรื อปกป้ องเกียรติคุณให้กบั มหาวิทยาลัย สําหรับผูท้ าํ คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยต้องเป็ นผูท้ ี่ได้สนับสนุ นกิ จการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกไว้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๘๐ ปี จํานวน ๘๐ คน/
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๑. นางเกศรา มัญชุศรี
๒. นายไกรรวี ศิริกลุ
๓. นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์
๔. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
๕. นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง
๖. นายจีรศักดิ์ สุ คนธชาติ
๗. นายเฉลิม รงคผลิน
๘. ดร. ทวี นริ สศิริกลุ

-๒๙. นายทวี ประจวบลาภ
๑๐. นายทายาท ศรี ปลัง่
๑๑. นายนคร ลิมปคุปตถาวร
๑๒. นางนรรัตน์ พิมเสน
๑๓. นายนเรศ โชติพฤกษ์ชูกลุ
๑๔. นางนวรัตน์ ผลากุล
๑๕. นายนิมิตร พิพิธกุล
๑๖. พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร
๑๗. นายบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์
๑๘. นายประสิ ทธิ์ ศักดิ์ มีลาภ
๑๙. นายปรี ชา เอื้ออนันตธนกุล
๒๐. นางปัจฉิ มา ธนสันติ
๒๑. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
๒๒. นายพงษ์ศกั ดิ์ วังเสมอ
๒๓. พลเรื อโท พัลลภ ตมิศานนท์
๒๔. นายพัลลภ ไทยอารี
๒๕. นายพินิจ หาญพาณิ ชย์
๒๖. นางสาวภิรมณ ชูประภาวรรณ
๒๗. นายมนัส แจ่มเวหา
๒๘. นายวทัญญู มุ่งหมาย
๒๙. นายวรเดช วีระเวคิน
๓๐. นายวิเชียร จันทรโณทัย
๓๑. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
๓๒. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
๓๓. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
๓๔. รองศาสตราจารย์ ศิริศกั ดิ์ ศุภมนตรี
๓๕. นายศุภชัย สมเจริ ญ
๓๖. นายสรรเสริ ญ พลเจียก
๓๗. นายสันติสุข โสภณสิ ริ
๓๘. นายสมชัย จรณะสมบูรณ์

-๓๓๙. นายสิ น สื่ อสวน
๔๐. นายสุ พฒั น์ ธนะพิงค์พงษ์
๔๑. นายสุ รพล แสวงศักดิ์
๔๒. นายสุ รศักดิ์ เรี ยงเครื อ
๔๓. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๔๔. นายอิทธิ พนธ์ ตรี วฒั นสุ วรรณ
๔๕. นายอิทธิ พร บุญประคอง
๔๖. นายอุกริ ช พึ่งโสภา
๔๗. นางสาวอุรวี เงารุ่ งเรื อง
๔๘. นายเอนก สี หามาตย์
ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ มหาวิทยาลัย/หน่ วยงาน
๔๙. ดร.วิจารย์ สิ มาฉายา
๕๐. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
๕๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์
๕๒. ดร.สุ พฒั น์ หวังวงศ์วฒั นา
๕๓. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริ ญกุล
๕๔. ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
๕๕. นางสุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
๕๖. ศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร จวงตระกูล
๕๗. นายวุฒิกร กิจศรี โอภาค
๕๘. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิ ผล
๕๙. นางกอบกาญจน์ สุ ริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
๖๐. บริ ษทั ซิ สโก้ ซิ สเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
๖๑. บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
๖๒. มูลนิธิดาํ รงชัยธรรม
๖๓. มูลนิธิ สด-เนียน กูรมะโรหิ ต
๖๔. ดร.สุ ภาพ อัจฉริ ยศรี พงศ์
๖๕. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุ รินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
๖๖. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล
๖๗. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉตั ร

-๔๖๘. นายแพทย์ สุ วฒั น์ เลิศสุ ขประเสริ ฐ
๖๙. พันเอก ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท
๗๐. นายสมชาย อัศวเศรณี
๗๑. Prof. Dr. Andrei Volodin
๗๒. Assoc. Prof. Kevin Michael Curtin
๗๓. Assoc. Prof. Dr. Anja Krumeich
๗๔. Prof. Dr. Rita M. Carty
๗๕. Prof. Dr. Lisa Pawloski
๗๖. Prof. Dr. Mitsuru Ikeda
๗๗. Prof. Dr. Davison Munodawafa
๗๘. Prof. Dr. Junjiro Kawasaki
๗๙. Dr. Suresh Tiwari
๘๐. Mitsubishi UFJ Foundation
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
รักษาราชการแทนอธิ การบดี

