ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายนามศิษย์ เก่ าดีเด่ นและผู้ทาํ คุณประโยชน์ สร้ างชื่อเสี ยง และเผยแพร่ หรือปกป้องเกียรติคุณ
ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ ๘๑ ปี แห่ งการสถาปนา
-----------------------------

เนื่ องในโอกาสที่ได้มีการก่ อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมื องขึ้ นตั้งแต่วนั ที่ ๒๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึงปั จจุบนั นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสถาปนามาครบ ๘๑ ปี ในวันเสาร์ ที่
๒๗ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ต ระหนัก ว่ า ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา ศิ ษ ย์เ ก่ า ของ
มหาวิทยาลัยที่สาํ เร็ จการศึกษาออกไปทํางานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ และยังมีผทู ้ ี่ให้ความสนับสนุนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็ นจํานวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็ น
ผูไ้ ด้รับโล่เกียรติยศในครั้งนี้เป็ นที่ปรากฏ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรองคือ
ศิษย์เก่าผูส้ มควรได้รับการยกย่องให้เป็ นศิษย์เก่าดีเด่นต้องเป็ นผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยู่ ณ วันประกาศ เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่เคย
ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็ นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ประสบความสําเร็ จในวิชาชี พ
เป็ นผูท้ ี่สร้างชื่ อเสี ยง และเผยแพร่ หรื อปกป้ องเกียรติคุณให้กบั มหาวิทยาลัย สําหรับผูท้ าํ คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยต้องเป็ นผูท้ ี่ ได้สนับสนุ นกิ จการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลื อกไว้ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๘๑ ปี จํานวน ๖๑ คน/
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๑. นายกงกฤช หิ รัญกิจ
๒. นายกฤษฎา บุญราช
๓. นายกล้า มณี โชติ
๔.นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์
๕. นายไกรราศ แก้วดี
๖. นายจรัส สุ ทธิ กลุ บุตร
๗. พันตํารวจเอก จรุ งวิทย์ ภุมมา
๘. นายจําลอง โพธิ์ สุ ข

-๒๙. นางสาวจินตนา นนทะเปารยะ
๑๐. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
๑๑. นายชูวสั ฤกษ์ศิริสุข
๑๒. พลตํารวจโท ณัฐพงษ์ วัฒนสุ คนธ์
๑๓. นายถาวร เฉิ ดพันธุ์
๑๔. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
๑๕.นายธนาคม จงจิระ
๑๖. นายนําชัย กฤษณาสกุล
๑๗. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
๑๘. นายประสิ ทธิ์ ปทุมารักษ์
๑๙. นายปัญญา งานเลิศ
๒๐. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวฒั น์ ยุทธภัณฑ์บริ ภาร
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
๒๒. นายพีระพล ถาวรสุ ภเจริ ญ
๒๓. นายมนตรี ศรี เอี่ยมสะอาด
๒๔. นายวรรณชัย บุญบํารุ ง
๒๕. นายวิมล ปั้นคง
๒๖. นายวีรพันธุ์ นิลวัตร
๒๗. นายวีรวิทย์ วิวฒั นวานิช
๒๘. นายศานิตย์ นาคสุ ขศรี
๒๙. นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กลุ
๓๐. นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์
๓๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมเดช นิลพันธุ์
๓๒. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
๓๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ เศรษฐ์บุญสร้าง
๓๔. นายสุ พจน์ ธี รเกาศัลย์
๓๕. นางสาวสุ ภทั รา นาคะผิว
๓๖. นายสุ รชัย ขันอาสา
๓๗. นายสุ รพงษ์ เตรี ยมชาญชัย
๓๘. นายสุ ริยนั ต์ กาญจนศิลป์

-๓๓๙. นางสุ วณา สุ วรรณจูฑะ
๔๐. นางสุ วิมล ภูมิสิงหราช
๔๑. นายเสรี ศรี หะไตร
๔๒. นายอดิศกั ดิ์ ภาณุพงศ์
๔๓. นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ
๔๔. นายอมร วาณิ ชวิวฒั น์
๔๕. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย
๔๖. รองศาสตราจารย์ อรุ ณี วิริยะจิตรา
๔๗. นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ
๔๘. นายอุดม เฟื่ องฟุ้ ง
ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ มหาวิทยาลัย/หน่ วยงาน
๔๙. นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
๕๐. นายชัยยันต์ เจริ ญโชคทวี
๕๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์
๕๒. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิ ดา นิงสานนท์
๕๓. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
๕๔. นายนิมิตร เกษตรศิริ
๕๕. นายหมวดตรี บุญเกียรติ โควาวิสารัช
๕๖. เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิ วลี
๕๗. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
๕๘. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินยั นิติศาสตร์
๕๙ นางสาววารุ ณี โอสถารมย์
๖๐. Professor Dr.Hidekazu Toyohara
๖๑. Professor Dr.Jean Johnson
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิ การบดี

