ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายนามผู้ได้ รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์ เก่ าดีเด่ นและผู้ทาํ คุณประโยชน์ สร้ างชื่อเสี ยง
และเผยแพร่ หรือปกป้องเกียรติคุณ
ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี แห่ งการสถาปนา
-----------------------------

เนื่ องในโอกาสที่ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมืองขึ้นตั้งแต่วนั ที่ ๒๗
มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน นี้ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้รั บ การสถาปนามาครบ
๘๒ ปี ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ตระหนั ก ว่ า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สาํ เร็ จการศึกษาออกไปทํางานรับใช้ประชาชนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และยังมีผทู ้ ี่ให้ความสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็ นจํานวนมาก ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็ นผูไ้ ด้รับเข็มเกียรติยศและ
โล่เกียรติยศในครั้งนี้เป็ นที่ปรากฏ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรอง
คือศิษย์เก่าผูส้ มควรได้รับการยกย่องให้เป็ นศิษย์เก่าดีเด่นต้องเป็ นผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยู่ ณ วันประกาศ เป็ นผูท้ ี่ยงั
ไม่ เ คยได้รั บ การประกาศยกย่อ งให้เ ป็ นศิ ษ ย์เ ก่ า ดี เ ด่ น มาก่ อ น เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ประสบ
ความสําเร็ จในวิชาชี พ เป็ นผูท้ ี่สร้ างชื่ อเสี ยง และเผยแพร่ หรื อปกป้ องเกี ยรติ คุณให้กบั มหาวิทยาลัย
สํ า ห รั บ ผู ้ ท ํ า คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต้ อ ง เ ป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ ส นั บ ส นุ น กิ จ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลื อกไว้ใน
โอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ ๘๒ ปี จํานวน ๓๔ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. เข็มเกียรติยศ คือ ดร.มารวย ผดุงสิ ทธิ์
๒. โล่ เกียรติยศประเภทศิษย์ เก่ าดีเด่ น คือ
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กาญจนี ละอองศรี
(๒) นายเขมทัตต์ พลเดช
(๓) นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
(๔) นายชาติชาย อุทยั พันธ์

-๒(๕) นางสาวณริ นณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล
(๖) พลเอก นิวตั ิ ศรี เพ็ญ
(๗) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุ ข
(๘) นายปิ ยะ ปะตังทา
(๙) ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
(๑๐) นางมยุรี ยกตรี
(๑๑) นายมานิต พาณิ ชย์กลุ
(๑๒) พลเอก พลเรื อเอก พลอากาศเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
(๑๓) พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
(๑๔) นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
(๑๕) นายศุภชัย สุ ทธิ พงษ์ชยั
(๑๖) นายสมพงค์ สระแก้ว
(๑๗) นายสุ รวุฒิ วรรณฤมล
(๑๘) นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
๓. ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ให้ มหาวิทยาลัย/หน่ วยงาน
(๑) นายขจร จิตสุ ขมุ มงคล
(๒) ดร.ชุมพล พรประภา
(๓) นายเทพรักษ์ เหลืองสุ วรรณ
(๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธี ระศักดิ์ กําบรรณารักษ์
(๕) นายพีรพล นนทสู ติ
(๖) นางลัดดาวัลย์ บิณฑสันต์
(๗) เภสัชกรหญิง วนิดา เดชาวาศน์
(๘) นายวิบูลศักดิ์ อุปรมัย
(๙) นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
(๑๐) นายวีระศักดิ์ จิตศักดานนท์
(๑๑) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรี ประสิ ทธิ์ บุญวิสุทธิ์
(๑๒) นายสํารวย เถาว์กายา

-๓(๑๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สิ ทธิ โชค วรานุสนั ติกลู
(๑๔) Prof. Dr. Ryohei Hasegawa
(๑๕) Shingo Takesawa, PhD
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

๒

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิ การบดี

