
รายช่ือผ ูไ้ดร้บัโลเ่กยีรติยศ ตัง้แต่ พ.ศ. 2518 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2518 (จาํนวน 3 ท่าน) 

1. ศาสตราจารย ์พิพฒัน์  โปษยานนท ์  2. ศาสตราจารย ์มารุต  บุนนาค 

3. คุณอรุณ   แสนโกศิก 
 

พ.ศ. 2519 (จาํนวน 3 ท่าน) 

1. คุณชมพู   อรรถจินดา  2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต 

3. คุณอุทธรณ์   พลกุล 
 

พ.ศ. 2520 (จาํนวน 4 ท่าน) 

1. คุณพงศกัด์ิ   ปัญญาชีวะ  3. คุณสุพจน์  ไพบูลย ์

2. คุณวรวรรณ   ซนัซ่ือ   4. Mr. George  V. Cooper 
 

พ.ศ. 2521 (จาํนวน 15 ท่าน) 

1. คุณชยัรัตน์   คาํนวณ   3. คุณเธียรชยั  ศรีวจิิตร 

2. พ.ต.ต.ทวศีกัด์ิ   บูรณะกสั  4. คุณบรรหาร  ศิลปอาชา 

5. คุณประยรู   เถลิงศรี   6. คุณประลอง  สุพพตักุล 

7. คุณประสันต ์   สุวรรณสิทธิ  8. คุณพิพฒัน์  ปุสยานนท ์

9. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น  10. คุณวโิรจน์  เลาหะพนัธ์ 

11. คุณศุกรีย ์   แกว้เจริญ  12. คุณสุทธิ  ณ นคร 

13. คุณสุวรรณ   ร่ืนยศ   14. ศาสตราจารย ์อรุณ ชยัเสรี 
 

พ.ศ. 2522 (จาํนวน 33 ท่าน) 

1. คุณจาํกดั   กีพาณิช   2. คุณกาํพล  วชัรพล 

3. ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ   ปราโมช   4. คุณหญิง จนัทนี สันตะบุตร 

5. พล.ต.ต.จาํรัส   จนัทรขจร  6. ม.ร.ว.ถนดัศรี  สวสัดิวตัน์ 

7. คุณทว ี   กสิยพงศ ์  8. คุณหญิงนนัทกา สุประภาตะนนัท ์

9. คุณบุญชู   โรจนเสถียร  10. คุณบุญธรรม คงสุวรรณ 

11. คุณประเทือง   กีรติบุตร  12. คุณประธาน  ดวงรัตน์ 

13. ศาสตราจารย ์ประยรู  จินดาประดิษฐ ์  14. คุณประสพสุข ศิริจิตร 

15. ม.ร.ว.ปรีดียาธร  เทวกุล ณ อยธุยา  16. ม.ร.ว.นิติศิริ  เกษมสนัต ์

17. ศาสตราจารย ์ไพโรจน์ ชยันาม   18. คุณมงคล  สุคนธขจร 

19. พล.ต.อ.มนตช์ยั  พนัธ์ุคงช่ืน   20. คุณโมรา  บุณยผล 

21. คุณแร่ม  พรหมโมบล บุณยประสพ 22. ดร.วิญ�ู  วจิิตรวาทการ 

23. พ.ต.อ.สง่า   ดวงอมัพร  24. คุณสนอง  ตูจิ้นดา 
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25. คุณสวสัด์ิ   อุทยัศรี   26. คุณสมคัร  เจียมบุรเศรษฐ์ 

27. คุณหญิงสุภทัรา  สิงหลกะ  28. คุณสุนทร  เสถียรไทย 

29. คุณเสมอใจ   พุม่พวง   30. ดร.อมัมาร์  สยามวาลา 

31. คุณเอก   สยามวาลา  32. คุณเอกวตัร  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

33. Mr. Kiyohiko  Miura 
 

พ.ศ. 2523 (จาํนวน 41 ท่าน) 

1. นายเกรียงศกัด์ิ  โลหะชาละ  2. นายเกรียงศกัด์ิ ไพบูลย ์

3. นางจ้ิมล้ิม   ล่องไพโรจน์  4. นางสาวจีรภา  อ่อนเรือง 

5. นางโจเซฟฟิน   หลิว   6. นายเฉลิมชยั  รัตนิน 

7. นายชูชาติ   ประมูลผล  8. นายชุมพล  ศิลปอาชา 

9. นายดาํรงค ์   เลียวสกุล  10. นายดุษฎี  สวสัด์ิชูโต 

11. นายถาวร   พรประภา  12. นายนภา  ชีรานนท ์

13. นายบุญสม   ตนัจาํรัส  14. นายประจวบ  อินอ๊อด 

15. นายประดิษฐ ์  รุ่งเรืองหิรัญญา  16. นายปรีชา  สุมาวงศ ์

17. นายพิษณุ   จงสถิตยว์ฒันา  18. นายไพโรจน์  ประเสริฐ 

19. นายไพโรจน์   หวงัวงศว์โิรจน์  20. นายมานิจ  สุขสมจิตร 

21. นายยอดยิง่   โสภณ   22. นายฤชากร  จิรกาลวสาน 

23. นายวชิาญ   ฤทธิรงค ์  24. นายวชิญา  พึ่งวชิญาช่ืน 

25. นายสมเจตน์   ชวนชาติ  26. นายสมหวงั  ศรีชยั 

27. นายสมาน   สุวรรณโชติ  28. นายสวสัด์ิ  โอสถานุเคราะห์ 

29. นายสาํราญ   ช่ืนเจริญสุข  30. นายสุกรี  เอ้ืออนนัต ์

31. นายสุนทร   โภคาชยัพฒัน์  32. นายเสน่ห์  โพธ์ิปฐม 

33. นายเสวก   เศวตพิกุล  34. นายโสรัจ  สุจริตกุล 

35. นายอนนัต ์   อนนัตกูล  36. นางอาภรณ์  ทองอนนัต ์

37. หน่วยอาสาสมคัรพลเรือนเยอรมนั แห่งประเทศไทย 38. มูลนิธิเตรียมธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 7 

39. มูลนิธิร๊อกก้ีเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)  40. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

41. Mr. Eiichi   Hamanishi 
 

พ.ศ. 2524 (จาํนวน 31 ท่าน) 

1. นายชนะ   รุ่งแสง   2. นายชิน  โสภณพานิช 

3. นายเชาวว์ศั   สุดลาภา   4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทองอินทร์  วงศโ์สธร 

5. นายเทียน   อชักุล   6. นายนภา  ชีรานนท ์
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7. นายบญัชา   ลํ่าซาํ   8. นางบุษบง  เดชสุภา 

9. ศาสตราจารย ์พนสั  สิมะเสถียร  10. ดร.พิมล  จิตตห์มัน่ 

11. รองศาสตราจารย ์ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  12. นายไพรัช  รามศิริ 

13. นายพร้อมสิน  สีบุญเรือง  14. นายมณี  เทพภกัดี 

15. ร.ต.รักษา   โภคาสถิตย ์  16. ศาสตราจารย ์วกิรม เมาลานนท ์

17. นายวทิย ์   ตนัตยกุล  18. นายศิริชยั  บุญกุล 

19. รองศาสตราจารย ์สมหวงั พิธิยานุวฒัน์  20. นายสาํรวย  โกสิยกุล 

21. ดร.สุธี   สิงห์เสน่ห์  22. นายสุขสันต ์  จิรจริยาเวช 

23. พลตาํรวจตรี แสวง  ธีระสวสัด์ิ  24. นายอมต  พิสุทธิวมิล 

25. นายอุดม   รุ่งโรจน์ธนกุล  26. นายอุเทน  เตชะไพบูลย ์

27. นายเอ้ือ   บวัสรวง  28. Mr. Gerard  Rixhom 

29. Mr. I.   Yamamoto  30. Mr. Paul  Tarcott 

31. Mr. Peter   Geithner 
 

พ.ศ. 2525 (จาํนวน 32 ท่าน) 

1. น.ส.กฤษณภณัฑ ์  มิลินทสูต  2. นายก่ิง  พลอยเพช็ร 

3. นายกระจ่าง   พูลพิพฒัน์  4. นายจาํรูญศกัด์ิ  สุวรรณเกษม 

5. นายจินดา   กรรพฤทธ์ิ  6. ดร.เฉลิมชยั  วสีนนท ์

7. นายไชยวฒัน์   บุนนาค   8. นายเด่นพงษ ์  พลละคร 

9. นายตรี   แสงธงทอง  10. รองศาสตราจารย ์คุณหญิงเตม็สิริ บุณยสิงห์ 

11. นายทองจุล   สิงหกุล   12. นายนรินทร์  ศรัณยสุนทร 

13. ศาสตราจารย ์นวลนาฎ อมาตยกุล  14. น.ส.บุปผา  ธรรมบุตร 

15. นายพิทกัษ ์   อคัรนุพงศ ์  16. นายวมิล  เตชะไพบูลย ์

17. ศาสตราจารย ์ดร.สม  จาตุศรีพิทกัษ ์  18. นายสังข ์  อสัตถวาสี 

19. นายสุณยั   เศาภายน  20. นายสุพฒัน์  จิวะพงศ ์

21. นายสุรใจ   ศิรินุพงศ ์  22. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์เสนอ อินทรสุขศรี 

23. นายเสนอ   มูลศาสตร์  24. น.ส.สะอาด  ดิศธรรม 

25. นายอรรณพ   ปริยานนท ์  26. ดร.อรัญ  ธรรมโน 

27. ร.อ.อ.อุดมศกัด์ิ  วจิารณการณ์  28. Mr.Andra  Limon 

29. Mr. Herwald   Morton   30. Mr. Masahide Shibusawa 

31. Mr. William   D.Evans  32. Dr. Wolfhard Behrens 
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พ.ศ. 2526 (จาํนวน 34 ท่าน) 

1. นายจีระพงษ ์   สิวายะวโิรจน์  2. นายเฉลิม  โยนส์ 

3. นายชชัวาล   อภิบาลศรี  4. พลตาํรวจตรี ประทิน สันติประภพ 

5. นางนิยม   ทรรทรานนท ์  6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประหยดั  พงษด์าํ 

7. ศาสตราจารย ์พนัตรี คุณหญิง ผะอบ  โปษะกฤษณะ 8. นางเพญ็ศรี  พุม่ชูศรี 

9. นายไพรัตน์   เตชะรินทร์  10. พนัเอก มณเฑียร ประจวบดี 

11. อาจารย ์รจน์   โสตศิริ   12. นายระเด่น  ทกัษณา 

13. ศาสตราจารย ์วารุณี  บิณฑสันต ์  14. นายแพทย ์วชิยั วนดุรงคว์รรณ 

15. นายวทิยา   สุขดาํรงค ์  16. นายศกัด์ิชยั  บาํรุงพงศ ์

17. นายสมชาย   กรุสวนสมบติั  18. น.ส.สมทรง  ยนตรักษ ์

19. นายสุชาติ   สวสัด์ิศรี  20. นางสุนนัท ์  ไทยลา 

21. นายสุเมธารัตน์  สีตบุตร   22. นายเสน่ห์  รัตนจินดา 

23. ศาสตราจารย ์พลเรือโท อนนัต ์ จนัทรกุล รน.  24. ศาสตราจารย ์อดุล วเิชียรเจริญ 

25. สมาคมศิษยเ์ก่าธรรมศาสตร์ร้อยเอด็   26. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

27. ธนาคารทหารไทย จาํกดั    28. Mr.Jerges Orgibet 

29. Mr. Junjiro   Nishino   30. Mr. m. Okuzumi 

31. Mr. Masamichi  Ushiyama  32. Mr. Michio  Ito 

33. Mr. Tsutomu   Tomimura  34. Mr. William  Klausner 
 

พ.ศ. 2527 (ไม่มีการพิจารณา) 
 

พ.ศ. 2528 (จาํนวน 60 ท่าน) 

1. นางกรรณิกา   ธรรมเกษร  2. นายโกมล  กล่ินรอด 

3. นายจาํลอง   โตะ๊ทอง  4. นายจาํรัส  ปิงคลาศยั 

5. อาจารย ์จิตตรา  ประนิช   6. นายเจริญ  ศรีสมบูรณานนท ์

7. น.ส.ชนิดา   สุวรรณจูฑะ  8. นายชวลิต  เตชะไพบูลย ์

9. นายชาญ   พนัธุมรัตน์  10. นายเชาว ์  สายเช้ือ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ณฐัไชย ตนัติสุข   12. นายดาํรงค ์  กฤษณามระ 

13. นายดิลก   ลว้นยานนท ์  14. นายทวปี  วรดิลก 

15. นางทิพยา   ณ ป้อมเพชร  16. นายทินกร  เช้ือเจริญกรุง 

17. นายทว ี   หนุนภกัดี  18. นายธรรมนูญ ดวงมณี 

19. นายธวชั   ภูษิตโภยไคย  20. นายนิยม  วานิชวฒันรําลึก 

21. รองศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์ เทพวลัย ์  22. อาจารย ์บณัฑิต รชตะนนัทน์ 
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23. นายประกิต   อภิสารธรักษ ์  24. แพทยห์ญิง ประณีต จนัทรเวคิน 

25. นายประวติร   ฉตัตะละดา  26. นายประยรู  โกวรุิฬห์สกุล 

27. นายพงษศ์กัด์ิ   พยฆัวเิชียร  28. น.ส.พาสนา  สุวรรณเสถียร 

29. นายมานิต   ปางมณี   30. นางมานี  ทพัพะรังสี 

31. นายมนู   ดรดีดลเชษฐ ์  32. นายยทุธนา  มุกดาสนิท 

33. ศาสตราจารย ์วารี  หะวานนท ์  34. พล.ท.วเิชียร  วสูิตรชยั 

35. ศาสตราจารย ์ศกัด์ิ  ไทยวฒัน์  36. นายศุภชยั  พิศิษฐวานิช 

37. นายสงคราม   ชีวประวติัดาํรงค ์ 38. นายสมบติั  ภู่กาญจน์ 

39. ศาสตราจารย ์สมพงษ ์ จุย้ศิริ   40. ศาสตราจารย ์ดร.สิปปนนท ์ เกตุทตั 

41. รองศาสตราจารย ์สุขมุ นวลสกุล  42. นายสุขมุ  นวพนัธ์ 

43. นายสุขวชิ   รังสิตพล  44. อาจารย ์สุพิณ ปัญญามาก 

45. นายสุวฒัน์   วรดิลก   46. นายสุเทพ  วงศค์าํแหง 

47. นายเสกสรรค ์  ภู่ประดิษฐ ์  48. นายเสนาะ  อุนากูล 

49. ศาสตราจารย ์โสภณ  รัตนากร   50. ศาสตราจารย ์หรัญ รดีศรี 

51. นางสาวอนงค ์  เตชวชัรา  52. ศาสตราจารย ์อรุณ รัชตะนาวิน 

53. นายอากร   ฮุนตระกูล  54. นายเอนก  วทิยะสิรินนัท ์

55. กรมประชาสัมพนัธ์     56. ต.ม.ธ.ก. รุ่น 6 

57. มูลนิธิเบอร์ล่ี ยคุเกอร์     58. มูลนิธิฟรีดิช เอแบรท 

59. ศิษยเ์ก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี รุ่น พ.ศ. 2506   60. The British Council 
 

พ.ศ. 2529 (จาํนวน 35 ท่าน) 

1. นายเกียรติชยั   สันติชยัอนนัต ์  2. นายคาํนวณ  ชโลปถมัภ ์

3. นายเดชอุดม   ไกรฤทธ์ิ  4. นายบดี  จุณณานนท ์

5. นางปรางทิพย ์  ทวพีาณิชย ์  6. นางผกายวรรณ เจียมเจริญ 

7. นางผาณิต   พูนศิริวงศ ์  8. พ.ต.ท.พรภทัร์  สูยะนนัท ์

9. ศาสตราจารย ์ไพจิตร  โรจนวานิช  10. อาจารย ์ภาวาส บุนนาค 

11. นางรัตนา   ภาสวรวทิย ์  12. นายวฒัน  ตรีคนัธา 

13. ศาสตราจารย ์วโิรจน์  เลาหะพนัธ์ุ  14. นายวริะ  รมยะรูป 

15. อาจารย ์วีระ   อินพนัทงั  16. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 

17. นายสมลกัษณ์  หิรัญญบูรณะ  18. นายสุภทัร  สุคนธวตั 

19. นายสุเทพ   นิลสินธพ  20. นายไสว  ยกาศคะนอง 

21. รองศาสตราจารย ์อรศิริ ปาณินท ์  22. พลเอก อาทิตย ์ กาํลงัเอก 
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23. นายอุดม   รุ่งโรจน์ธนกุล  24. น.ส.อุทยั ทุติยะโพธิ 

25. กรมทหารช่างท่ี 11     26. กรุงเทพมหานคร 

27. หนงัสือพิมพด์าวสยาม    28. หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ 

29. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั    30. ธนาคารซนัวา จาํกดั 

31. ธนาคารโตเกียว จาํกดั     32. ธนาคารมิตซุย จาํกดั 

33. The NATION     34. สมาคมราชกรีฑาสโมสร 

35. Mr. Ichiro Sate 

พ.ศ. 2530 (จาํนวน 69 ท่าน) 

1. นายกิรินทร์   ชชัวาลวงศ ์  2. นางขนิษฐา  เทวนิทรภกัติ 

3. รองศาสตราจารย ์จิรา  สาครพนัธ์  4. นางชนตัถ์  ปิยะอุย 

5. นายชวลิต   อาคมธนะ  6. นายชาญ  แกว้ชูใส 

7. พนัเอก (พิเศษ) ดร.ชินวธุ สุนทรสีมะ  8. นายชีระ  ภาณุพงศ ์

9. นายชูชาติ   พูลศิริ   10. นายดิเรก  อิงคนินนัท ์

11. คุณเตือนใจ   สินธุวณิก  12. นายถนอม  นพวรรณ 

13. คุณบุญทรง   อนงคณะตระกูล  14. นายทินวฒัน์ มฤคพิทกัษ ์

15. นางสาวบงัอร  อ่ิมโอชา   16. พนัตาํรวจโท บุญเลิศ เชาวน์โอภาส 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  คุปรัตน์  18. นายประนอม กอ้งสมุทร 

19. นายประพนัธ์  ชลวรีะวงศ ์  20. พลตรี ประภสัร์ วรพิสิษฐ์ 

21. นายประเสริฐ  ดวงวชิยั   22. นายผดุง  เตชะศรินทร์ 

23. เรืออากาศเอก พจน์  สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 24. นายพรเสก  กาญจนจารี 

25. นายพิชยั   วาศนาส่ง  26. นายพิชิต  สุขเจริญพงษ ์

27. นายพิศาล   มูลศาสตรสาทร  28. นายพิชิตชยั  ผอ่งอุดม 

29. ดร.พีระพงศ ์   อิศรภกัดี  30. นายไพศาล  เจริญวุฒิ 

31. นายภควตั   โกวทิวฒันพงศ ์  32. คุณมณี  บุนนาค 

33. พนัเอกหญิง มาลยศ์รี  วรัิชพนัธ์ุ  34. นายยรีู  มาคารอฟ 

35. นายวลัลภ   ตนัติกุล   36. พลอากาศโท วเิชียร เวชพนัธ์ุ 

37. นายแพทย ์ม.ร.ว.วีรพนัธ์ุ ทววีงศ ์   38. ม.ร.ว.สฤษด์ิคุณ กิติยากร 

39. นายสมภพ   อมาตยกุล  40. นายสมิง  พรตระกลูพิพฒัน์ 

41. นายสวสัด์ิ   โชติพานิช  42. นางสิริลกัษณ์ รัตนากร 

43. นายสุทธิ   ภิบาลแทน  44. นายสุธี  อากาศฤกษ ์

45. นายสุภทัร   เอกกุล   46. พลตาํรวจโท เสมอ ดามาพงศ ์

47. ศาสตราจารย ์ดร.อมร  จนัทรสมบูรณ์  48. นายอษัฎางค ์ปาณิกบุตร 
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49. นายอาํนคัฆ ์   คลา้ยสังข ์  50. นายอาํพล  สิงหโกวนิท ์

51. คุณอุ่นจิตต ์   ธีรปถมัภ ์  52. นายเอกกมล  คีรีวฒัน์ 

53. กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการพลงังาน 54. สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

55. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ   56. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

57. ศูนยกิ์จการพลเรือนกองทพับก   58. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

59. สถานีวทิยกุองพลท่ี 1 รักษาพระองค ์   60. สถานีวทิยโุทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 

61. สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5   62. สมาคมมิตรภาพไทย – จีน 

63. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์  64. มูลนิธิฟอร์ด 

65. บริษทั มิตซูบิชิ จาํกดั     66. บริษทั ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

67. บริษทั สถาปนิก สุเมธ ชุมสาย จาํกดั   68. Prof Alastsir M.North 

69. THE JAPAN FOUNDATION 
 

พ.ศ. 2531 (จาํนวน 27 ท่าน) 

1. นายกรุงไกร  ภทัรโกมล   2. รองศาสตราจารย ์จาํเรียง ภาวจิิตร 

3. นายจาํรูญ  ปิยมัปุตระ   4. นายชชัวาลย ์   สุกิจจวนิช 

5. นายชุมพล  พรประภา   6. นายทรง   องคช์ยัวฒันะ 

7. พล.ต.ต.ธงชยั  ไชยรักษ ์   8. ศาสตราจารย ์ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ 

9. นายบรรณวทิย ์ บุญญรัตน์   10. นายบุญรอด   โบวเ์สรีวงศ ์

11. นายประจวบ  ไชยสาส์น   12. นางศรีประพาฬ  สภาวสุ 

13. ดร.มารวย  ผดุงสิทธ์ิ   14. นายยนุยโิร   นิชิโน 

15. นางสาววนิดา ปิยะมาดา   16. นางสาววภิา   สุขกิจ 

17. นายวโิรจน์  ภู่ตระกูล   18. นายสถาพร   กวติานนท ์

19. นางสุภทัรา  แกว้ชาญศิลป์   20. นายอนนัต ์   บวัสุวรรณ 

21. นายอภิชยั  บุณยเกียรติ   22. ศาสตราจารย ์ดร.อุทุมพร จามรมาน 

23. บริษทั การบินไทย จาํกดั    24. Mr. Allen C. Choate 

25. Mr. Chol Man Song     26. Mr. Qin Yu-Sen 

27. Mr. R.C. Wiles 
 

พ.ศ. 2532 (จาํนวน 46 ท่าน) 

1. พล.อ.ต.นายแพทย ์กิตติ เยน็สุดใจ   2. นายเกษมสันต ์  วลิาวรรณ 

3. นายเจริญ  เอ่ียมพึ่งพร   4. เจา้คุณพระธรรมเสนานี (หลวงปู่เจียม 

5. รองศาสตราจารย ์เฉลิมศรี ธรรมบุตร       กุลละวณิชย)์ 

6. นายชยัจิตร  รัฐขจร    7. พล.ต.ต.ชาติชาย  อุปพงศ ์
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8. พล.อ.ชาํนาญ  นิลวเิศษ    9. นายเชาว ์   เชาวข์วญัยืน 

10. พ.ต.อ.ดรุณ  โสตถิพนัธ์ุ   11. พ.ต.ท.โดม   วศิิษฐส์รอรรถ 

12. ดร.ไตรรงค ์  สุวรรณคีรี   13. นายนิวฒัน์   พิบูลย ์

14. นายบุญเลิศ  ศุภดิลก    15. พล.ต.ท.ประจง  สิทธิไชย 

16. พ.ต.ประชา  ธรรมโชติ   17. ดร.ประภา   วริิยะประไพกิจ 

18. นายพรประยรู อิศรศกัด์ิ ณ อยธุยา  19. นายประวติั   วริิยะวงศ ์

20. นายประวทิย ์ หาญณรงค ์   21. นายปรีดี   บุญยงั 

22. นายผนั  จนัทรปาน   23. พ.ต.ท.พิชิต   ควรเดชะคุปต ์

24. นางพิมพท์อง สุขสมจิตร   25. ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล 

26. นายมานพ  นาคทตั    27. ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

28. นายเรวตั  ฉํ่าเฉลิม    29. นายวฒันชยั   สุวคนธ์ 

30. พ.ต.ท.ศุภชาญ มนูธรรม   31. นายสติ   ศรีบุญเรือง 

32. นายสนิท  วรปัญญา   33. พล.ต.สมพงษ ์  กิตติวฒัน์ 

34. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย ์สมโพธิ พุกกะเวส 35. นายสมฤทธ์ิ   ศรีทองดี 

36. นางสาวสุชาดา นิมากร    37. ศาสตราจารย ์คุณหญิงสุภาพ  วเิศษสุรการ 

38. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์เสม  พร้ิงพวงแกว้  39. พล.ต.เสรี   สุทธิกุล 

40. พ.ต.อ.เสถียร สินธุเสน    41. นายอาภรณ์   นารถดิลก 

42. กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข   43. กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 

44. กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  45. MONSIEUR CHRISTIAN PELLAUMAIL 

46. MR.SADAO HIRANO 
 

พ.ศ. 2533 (จาํนวน 62 ท่าน) 

1. นายเกษม  อชัณาสัย   2. นายคงศกัด์ิ   ล่ิวมโนมนต ์

3. ดร.คณิต  ณ นคร    4. นายเจริญ   ธฤติมานนท ์

5. พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ   6. นายชชัวาลย ์   ศรศรี 

7. นายชยัวฒัน์  เกตุปรีชาสวสัด์ิ   8. นายชาญ   กาญจนาคพนัธ์ุ 

9. อาจารย ์ชุมพล จนัทราทิพย ์   10. นายโชคชยั   สุวารี 

11. นายดาํรงศกัด์ิ ทศันะสันต์ิ   12. นายตรี   ภวภูตานนท ์

13. นางถาวร  จนัทรไทย   14. นายเทียม   โชควฒันา 

15. ศาสตราจารย ์ดร.แทสแมน  สมิธ   16. นายธรรมนูญ  หวัง่หลี 

17. นายนพดล  เฮงเจริญ    18. พล.ต.ศาสตราจารย ์ดร.บญัชา  มินทรขินร์ 

19. นายเบญจกุล มะกะระธชั    20. นายประเจียด   สกุลวงศ ์

21. ศาสตราจารย ์ดร.ประชุม โฉมฉาย   22. นายประดบั   มนูรัษฎา 
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23. นายปานทอง สมุทรประภูมิ    24. นายพิบูล   ภทัโรดม 

25. นางเพญ็ประภา เกษมสุวรรณ   26. ศาสตราจารย ์ไพศาล  กุมาลยว์สิัย 

27. นายไพศาล  หวงัพานิช   28. พนัเอกหญิง ภทัราวรรณ ตระกูลทอง 

29. พนัเอก ดร.มนตรี ศุภาพร    30. อาจารย ์มาโนช  จรมาศ 

31. นายยม  เป่ียมคลา้   32. นางรวมพร   พลางกูร 

33. นายลว้น  สายยศ    34. ดร.วลัลภ   ปิยะมโนธรรม 

35. นายวจิิตร  วฒิุอาํพล   36. ดร.วนิิจ   วนิิจนยัภาค 

37. นายวโิรจน์  ราชรักษ ์   38. นายวฒิุชยั   ชุมวรฐาย ี

39. ศาสตราจารย ์ศกัด์ิ สนองชาติ   40. นายศกัดา   โมกขมวรรคกุล 

41. นายศกัด์ิสิทธ์ิ ศรีสอน    42. นายสมบูรณ์   ชิตพงศ ์

43. นายสมพงษ ์  ปองเกษม   44. นายสัก   กอแสงเรือง 

45. นายสัมผสั  พึ่งประดิษฐ์   46. นายสุชาติ   ธรรมมงคล 

47. อาจารย ์สุมิตร ฟังทองพรรณ   48. นายไสว   พราหมณี 

49. นายอคัรวทิย ์ สุมาวงศ ์   50. นายอารี   วไิลวรรณ 

51. นายอุทยั  อคัรพฒันากูล   52. นายเอนก   ศรีสนิท 

53. องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย  54. บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

55. บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จาํกดั    56. มูลนิธิชิน   โสภณพนิช 

57. มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพและ 

      หม่อมเจา้จงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา   58. มูลนิธิธรรมศาสตร์สุรินทร์ 

59. มูลนิธิศรีวสิารวาจา     60. มูลนิธิเอ้ืองฟ้า 04 

61. DR. CHEE PENG LIM    62. MR. KENNETH L.WHITE 
 

พ.ศ. 2534 (จาํนวน 41 ท่าน) 

1. พนัโท กมล  ประจวบเหมาะ   2. นายกิตติ   ชีนะเกตุ 

3. นายกาํธร  สุวรรณปิยะศิริ   4. คุณจนัทนี   ธนรักษ ์

5. นางจาํปูน  นามประทาน   6. นายฉออ้น   นิลกาํแหง 

7. นายถาวร  โสภีอมร   8. นายทรงเดช   ประดิษฐสมานนท ์

9. นายทวศีกัด์ิ  สุวคนธ์    10. ศาสตราจารย ์ดร.เทียนฉาย กีระนนัท ์

11. ศาสตราจารย ์ธวชั ภูษิตโภยไคย   12. นายนนทพล   น่ิมสมบุญ 

13. นายประกิต  วริิโยทยั    14. นายประสงค ์  รณะนนัทน์ 

15. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกลุ   16. นายปัญญา   สติฐิต 

17. นางพจนารถ  วริิยะพนัธ์   18. นายไพรัช   จิตประไพ 

19. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์รุ่งธรรม ลดัพลี  20. ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร โตธนะเกษม 
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21. นางวรรณวไิล ประถมภฎั   22. นายวนัชยั   แสนเจริญ 

23. นางวลัลีย ์  สถาพร    24. พล.ต.ท.วศิิษฐ ์  สังคหพงศ ์

25. ศาสตราจารย ์ดร.วเิชียร  วฒันคุณ   26. นายเศรษฐพร  คูศรีพิทกัษ ์

27. อาจารย ์สมทรง สุวรรณเลิศ   28. นายสมศกัด์ิ   ประสงคผ์ล 

29. นายสลิต  เลิศสุดยอด   30. นางสาคร   สายศร 

31. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม   32. นายสุภทัร   ตนัสถิติกร 

33. นายสุรชยั  สุวรรณแสน   34. ศาสตราจารย ์เสน่ห์  จามริก 

35. นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณรุจิ  36. อาจารย ์ดร.อรุณ  ภาณุพงศ ์

37. นายอาํนวย   คงมีสุข   38. บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปนี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

39. มลักาตี  มูลนิธิ     40. มูลนิธิ THE FOUNDATION FOR ASIAN 

             MANAGEMENT DEVELOPMENT (FAMD) 

41. H.E. HISAHIKO  OKAZAKI 
 

พ.ศ. 2535 (จาํนวน 15 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางกาบแกว้   ไชยะบุรินทร์  2. พล.อ.อ.วเิชียร  เวชพนัธ์ุ 

3. นางสาวเสาวณี  ถวลิแกว้ 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. ศาสตราจารย ์ดร.โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์  2. นายชนะ   ทรัพยแ์กว้ 

3. นางทศันีย ์   ตนัทววีงศ ์  4. นายแพทย ์ธนู  สวา่งศิลป์ 

5. นางสาวนนัทนา  นนัทวโรภาส  6. นายปนิธ์   สุวาณิชยก์ุล 

7. นายประทีป   สุนทเรกานนท ์  8. นายเผา่ทอง   ทองเจือ 

9. นายไพโรจน์   เอ้ือบุญกุล  10. นายอภิชาติ   ดาํดี 

11. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 12. ทูลนิธิจุมภฏ – พนัธ์ุทิพย ์
 

พ.ศ. 2536 (จาํนวน 21 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายเจริญจิตต ์   ณ สงขลา  2. นายแผน   วรรณเมธี 

3. ร้อยโทภูมิศกัด์ิ  หงษห์ยก  4. นายวทิย ์   รายนานนท ์

5. คุณหญิง อุไรวรรณ  ศิรินุพงศ ์

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. รศ.ดร.ชนิตา   รักษพ์ลเมือง  2. นายชลชั   ลียะวณิช 

3. นายธรรมรักษ ์  การพิเชษฐ ์  4. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง พะยอม อิงคตานุวตัน์ 
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5. นายพิพฒัน์   ปรีดาวภิาต  6. นางวนิดา   ลิมธงชยั 

7. นางวมิลละมยั   เผอืกใจแผว้  8. นางสนธยา   วมิลจิตต ์

9. นายสมชาติ   รอบกิจ   10. ดร.ไสว   สุทธิพิทกัษ ์

11. นางสาวเสาวณีย ์  ลีลานุช             12. บริษทัชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 

13. หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ     14. บริษทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จาํกดั 

15. ฝ่ายวฒันธรรม วทิยาศาสตร์ และความร่วมมือ สถานทูตฝร่ังเศส    16. กลุ่มบริษทัสุราทิพย ์
 

พ.ศ. 2537 (จาํนวน 38 ท่าน) 

1. นายกฤติวทิย ์   ศรีพสุธา  2. นายเครือ   กณัหานนท ์

3. อาจารย ์ชูดเชิด  รักตะบุตร์  4. นายเชิดชยั   ขตัตินานนท ์

5. นายเชาว ์   ทองมา   6. นายทองมา   หงส์ลดารมภ ์

7. นายธวชั   สุวฒิุกุล   8. รศ.นพ.ธีรวฒัน์  กุลหนนัทน์ 

9. นางบุญพร้ิง   ต.สุวรรณ  10. นายปราโมทย ์  ฝ่ายอุประ 

11.นางพรทิพย ์   จิตรธร   12. พลตรี พิบูลย ์  จนัทโรจวงศ ์

13. นายพิพฒั   พะเนียงเวทย ์  14. นายไพโรจน์   หาญพงษธ์รรม 

15. นายมนู   เลียวไพโรจน์  16. นายยง   ศรีนาม 

17. อาจารย ์ลาวลัย ์  อุปอินทร์  18. นายวรชยั   พิจารณ์จิตร 

19. ผศ.ดร.วชิาญ   ภู่พฒัน์   20. นางวรัิชดาห์   เทอดผดุงชยั 

21. อาจารย ์ดร.วสูิตร  ตุวยานนท ์  22. นายศรีภูมิ   สุขเนตร 

23. นายศุภกิจ   ดุลยพิชช ์  24. นายสมนึก   พิมลเสถียร 

25. นางสมานจิตต ์  วไิลรัตน์  26. พล.อ.ท.สุพจน์  ครุฑพนัธ์ุ 

27. นายเสรี   เวชโช   28. นางอรุณี   สุวรรณวนิชกิจ 

29. สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  30. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติเพื่อชาวชนบท 

             กรรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 

31. โครงการโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 32. โครงการปรับปรุงบาํรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ 

             กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

33. มูลนิธินายหา้งโรงปูนผูห้น่ึง              34. มูลนิธิจอมพล ป.และท่านผูห้ญิง ละเอียด พิบูลสงคราม 

35. บริษทั ตรีเพชรอีซูซูเซลส์ จาํกดั   36. MR. KAZUO  OBA 

37. MR. REIICHI  HORII   38. DR. YOJI   MACHIDA 
 

พ.ศ. 2538 (จาํนวน 17 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. พนัตาํรวจโท ยอดชาย  ผูส้ันติ   2. นายไสว   พฒัโน 
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ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายแกว้   เจียรกิติวณิช  2. พ.ต.อ.(พิเศษ) หญิง บุปผาชาติ อกัษรนนัทน์ 

3. นางสาวพิไลพรรณ  ตรีรัตน์   4. นายเรืองชยั   ทรัพยนิ์รันดร์ 

5. นายสถาพร   ล้ิมมณี   6. นายสมคัร   เชาวภานนัท ์

7. นายสรศกัด์ิ   สุชาติ   8. นางสาวสุวรรณี  ตั้งวงศศ์านต ์

9. รองศาสตราจารย ์อจัจิมา เศรษฐบุตร  10. ดร.อาํรุง   จนัทวานิช 

11. อาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 12. ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จาํกดั (มหาชน) 

13. บริษทั คาร์ลสเบอร์กบริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั 

14. บริษทั ธรรมนิติกรุ๊ป จาํกดั (ทุนธรรมนิติ-ประดิษฐ ์เปรมโยธิน) 15. THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION 
 

พ.ศ. 2539 (จาํนวน 17  ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางกาญจนา   เกษกาญจน์  2. พลโท ประพาฬ  กุลพิจิตร 

3. นายลิขิต   เทอดสถีรศกัด์ิ  4. นายวบูิลย ์   วงศศิ์ริเดช 

5. นายสมพล   เกียรติไพบูลย ์

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายกรพจน์   อศัวนิวิจิตร  2. นายชชั   ชลวรณ์ 

3. นายทว ี   ชีพอุดมวทิย ์  4. อาจารย ์ทวศีกัด์ิ  มณีพสิิฐ 

5. นายธวชัชยั   พวัประเสริฐ  6. นายประสาน   สุขรังสรรค ์

7. นายพยงค ์   คชาลยั   8. นางภคินี   สุวรรณภกัดี 

9. นายมงคล   ลีลาธรรม  10. นายมนูญ   พุฒทอง 

11. PROF.ROBERT  T.GREEN  12. MR.SHIVANATHRAI BAJAJ 
 

พ.ศ. 2540 (จาํนวน 7 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายฉตัรชยั   วรีะเมธีกุล  2. นายชนินท ์   วอ่งกุศลกิจ 

3. นายประมวล   รุจนเสรี   4. นางสุกญัญา   ชลศึกษ ์

5. นายสมชาย   สกลุสุรรัตน์ 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายธงชยั   ลาํดบัวงศ ์  2. ศาสตราจารย ์ธาํรง  เปรมปรีด์ิ 

3. นายสุพจน์   สิงห์เสน่ห์ 4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง คุณหญิง อมัพร  สุคนธมาน 

พ.ศ. 2541 (จาํนวน 7 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายสุชาติ   ไตรประสิทธ์ิ  2. นายสุประดิษฐ ์  หุตะสิงห์ 
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3. นายวรัิตน์   วฒันศิริธรรม  4. นายธีรศกัด์ิ   กรรณสูต 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นางชวนพิศ   ฉายเหมือนวงศ ์  2. พลตรี วชิา   เตชะวณิชย ์

3. นายปรัชญา   ธญัญาดี 

พ.ศ. 2542 (จาํนวน 13 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายกาํแหง   ภริตานนท ์

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายจรัล   สามิบติั   2. นางจุฑารัตน์   ศรีกนัทรกริช 

3. นายเฉลิม   ม่วงแพรศรี  4. นายโชคชยั   อกัษรนนัท ์

5. นายธีระศกัด์ิ  ไพโรจน์สถาพร   6. นายเทียรสิริ   ธีระชาติแพทย ์

7. นายพายพั   พยอมยนต ์  8. นายวชิยั   โถสุวรรณจินดา 

9. นายวเิชียร   รัตนะพีระพงศ ์  10. Professor Dr.Shigeru Hisajima 

11. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์              12. มูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ ์
 

พ.ศ. 2543 (จาํนวน 21 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วษิณุ เครืองาม 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายโกมล   กมับีร์   2. นายเกรียงไกร              เศรษฐไกรกลุ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี               4. นายจุลินทร์   ลกัษณวศิิษฎ ์

5. อาจารย ์ชนนาถ  มีนะนนัท ์  6. นายชวลิต   เศรษฐเมธีกุล 

7. นายชูศกัด์ิ   คุณอมรเลิศ  8. นางดารณี   สุวรรณสิงห์ 

9. นายบุญชู   ตรีทอง   10. นางประดิษฐา  จงวฒันา 

11. นายพิชยั   ชุณหวชิร  12. นายวชิยั   หิรัญวงศ ์

13. นายศรีอมัพร  ศาลิคุปต ์  14. นายสมพงษ ์                วสุิทธิแพทย ์

15. นายสุเทพ   หร่ังฉายา  16. นายสุวฒัน์   ทองธนากุล 

17. นายอภิชาต   ธรรมสโรช  18. สมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

19. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย               20. สมาพนัธ์อุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น 
 

พ.ศ. 2544 (จาํนวน 25 ท่าน) 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1.  ศ.เกษรี   ณรงคเ์ดช  2.  นายกิตติพงค ์   เศวตกิติธรรม 
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3.  นายไกรสร   จนัศิริ   4.  นางคมคาย   รอดลอยทุกข ์

5.  นายชูพงษ ์   เคียงศิริ   6.  นางดารณี   วธันเวคิน 

7.  นายเดช   บุลสุข   8.   นายธวชัชบั   วไิลลกัษณ์ 

9.   นางนารี   คูหาเรืองรอง  10. นายบุน้กุ่ย   กิตติสกุลนาม 

11. นายประดิษฐ ์  นิธิยานนท ์  12. นายพูลทรัพย ์  ปิยะอนนัต ์

13. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  14. นายภทัรพงศ ์  ศรีเธียรอินทร์ 

15. นายมนสั   คาํภกัดี   16. นางวรรณประภา  หวงัวงศว์ฒันา 

17. นายสมเกียรติ  ถาวรวศิิษฐพร  18. นายสมศกัด์ิ   ตนัติวาทิน 

19.  ศ.สุธี   นาทวรทตั  20. นายสุรพนัธ์   ทิมกระจ่าง 

21.  นางเสาวนีย ์   ตญั�ูไพบูลย ์  22. นางอรนิตย ์   ปุตระเศรณี 

23. MR.DAVINDER  S.SALUJA 
 

พ.ศ. 2545  (จาํนวน 26 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายประเสริฐ   นาสกุล 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1.  นายกี     ขนิษฐานนัท ์  2.  พลตรีหญิง คนึงนิจ    พึ่งแยม้ 

3.  นายจารุพงศ ์    เรืองสุวรรณ  4.  นายชวรัตน์     ชาญวรีกุล 

5.  นายชยัวฒัน์     พสกภกัดี  6.  นายไชยวฒัน์   ฉลองพนัธรัตน์ 

7.  นายธนากร     เสรีบุรี   8.  นายประสงค ์   เอ่ียมอนนัต ์

9.  นายพงษศิ์ริ     อยูส่าํราญ  10. นายพรชยั     กิตติปัญญางาม 

11. นายพรนริศ     ชวนไชยสิทธ์ิ  12. นายพีระ     มานะทศัน์ 

13. นายภุชงค ์    รุ่งโรจน์   14. นายรังสฤษด์ิ    ลกัษิตานนท ์

15. นายวรีพงษ ์    ตอ้งสุดใจธรรม  16. นางสาวศิริกลุ    ธนสารศิลป์ 

17. นายสมชาย    สาโรวาท  18. นายสันติภาพ    เตชะวณิช 

19. นายสุชาติ     หวงัวงศว์ฒันา  20. นายสุนทร     สถาพร 

21. นางสุนิสา     มัน่คง   22. รองศาสตราจารย ์สุนี  ประจวบเหมาะ 

23. นายอภิชาต     รมยะรูป  24. MRS.YUKIKO    HIRANO 

25. มูลนิธินิติศาสตร์ 2503 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2546 (จาํนวน 29 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายกลา้นรงค ์  จนัทิก   2. นายจเด็จ     อินสวา่ง 
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3. นางณฐนนท  ทวสิีน     4. นายพรชยั     นุชสุวรรณ 

5. ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1.  นายกมัพล     จูฑะพล   2.  นายเกษมสันต ์   วรีะกุล 

3.  นายเจต     ประภามนตรีพงศ ์ 4.  นายชยัยนัต ์    เจริญโชคทวี 

5.  นายเดชา     ธรรมศิริ   6.  นายทว ี    บุตรสุนทร 

7.  นางนิธิกานต ์   ทองเจือ   8.  นายบริสุทธ์ิ     บูรณะสัมฤทธ์ิ 

9.  วา่ท่ีร้อยตรี ประเสริฐ  เมืองประดิษฐ์  10. พ.อ.พฒันพงษ ์   เกิดอุดม 

11. นายยงยทุธ     วริางกูล   12. พ.ต.อ.วชิาญ     บริรักษก์ุล 

13. นางศิริลกัษณ์    อยูส่าํราญ  14. นายสมเจตน์     หมู่ศิริเลิศ 

15. นายสุรชยั    เล้ียงบุญเลิศชยั  16. นายสุรพงษ ์    เตรียมชาญชยั 

17. ศาสตราจารย ์เสนาะ  ติเยาว ์   18. นายอนนัต ์    เภตรา 

19. Mr. James     Paul Fitzpatrick  20. Mr. Katsuhiro    Fujiwara 

22. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)    23. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

24. มูลนิธิซูมิโตโมมิตซุย     25. วดัปัญญานนัทาราม 
 

พ.ศ. 2547  (จาํนวน 59 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายเชิดพงษ ์   สิริวชิช ์   2. นายพงศเ์ทพ   เทพกาญจนา 

3. พล.ต.อ.วาสนา    เพิ่มลาภ   4. นายศิริพล     ยอดเมืองเจริญ 

5. นายสถิตย ์    ล่ิมพงศพ์นัธ์ุ  6. นายสมชาย     วงศส์วสัด์ิ 

7. นายเสริมศกัด์ิ   พงษพ์านิช  8. นายอภยั     จนัทนจุลกะ 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายกมลศกัด์ิ   ปัญจวรรณ  2. นายกิตติพงษ ์   จินตวราลกัษณ์ 

3. นายกาํธร     วงัอุดม   4. นายคติพจน์     เกิดมัน่คง 

5. นางดารา     บุนนาค   6. นายนที     สุขตุมตนัติ 

7. นางนุสรา     เตียงเกตุ  8. นางบุญมา     ศาลิคุปต 

9. ศาสตราจารย ์ดร.ปกรณ์   อดุลพนัธ์ุ  10. นายประดิษฐ    ประสาททอง 

11. นายประเทือง    แกว้สุข   12. ดร.ประยทุธ   มหากิจศิริ 

13. พลตรีปรุงศิลป์    ศศะนาวนิ  14. นายผดุงพนัธ์     จนัทโร 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรพจน์   สุขเกษม  16. ดร.พิชิต     อคัราทิตย ์

17. นายพนัธ์ศกัด์ิ    ลีลาวรรณกุลศิริ  18. นายไพฤทธ์ิ   เศรษฐไกรกุล 

19. นายมนตรี     ฐิรโฆไท  20. นายมานพ     เจนจรัสสกุล 
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21. ดร.รอม     หิรัญพฤกษ ์  22. นายวรวทิย ์    ศรีอนนัตรั์กษา 

23. รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  24. นางวารุณี     เภกะนนัทน์ 

25. นายวเิชียร     กล่ินสุคนธ์  26. นายวฑูิรย ์    สิมะโชคดี 

27. นายวทิยา     เอมาวฒัน์  28. นายวรัิช     อยูถ่าวร 

29. นายวษิณุ     เอมประณีตร์  30. ร.ต.ต.หญิง สกาวเดือน   หอรุ่งเรือง 

31. นายสงคราม   สกุลพราหมณ์  32. นายสง่า     พิชญงักูร 

33. นาวาตรีหญิงสพัง่พร  จุลละสุขมุ  34. นายสมเกียรติ    อ้ึงศรีทอง 

35. นายสมศกัด์ิ     ทดัติ   36. ดร.สมหมาย   จนัทร์เรือง 

37. นายสมาน     อ่ิมกะดี   38. นางสุกลัยา    ศรีละมยั 

39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุขมุ   เฉลยทรัพย ์  40. นายสุโข     สุวรรณศิริ 

41. นายสุธรรม     แสงประทุม  42. นางสุพชีา     สาทร 

43. นายสุภชยั     วรีะภุชงค ์  44. นายสุรชยั     ดนยัตั้งตระกูล 

45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวทิย ์  เฑียรทอง  46. นายอดุลย ์    โฆษกิจจาเลิศ 

47. นางสาวอญัชลี    คอ้คงคา   48. สาํนกังานเขตพระนคร 

49.มูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80 ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

50. มูลนิธิเรวตั     พุทธินนัทน์  51. มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย 
 

พ.ศ. 2548  (จาํนวน 19 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.นริศ   ชยัสูตร   2. นายวนัชยั     ศารทูลทตั 

3. นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1.  นายแพทย ์จิโรจ    สินธวานนท ์  2.  นายนทีั     เปรมรัศมี 

3.  นายณพร     ฉิมโฉม   4.  นายณรงคศ์กัด์ิ    ตะละภฏั 

5.  นายปกรณ์     เพญ็ภาคกุล  6.  นางปราณี     วงษช์วลิตกุล 

7.  พล.ต.ต.ไพโรจน์    ศิริโรจน์  8.  นายพิเชียร     อาํนาจวรประเสริฐ      

9.  นายภิญโญ    ตัน๊วเิศษ   10. นายวชิยั     ทองแตง        

11. นางวนิดา     พรรณราย  12. นายสมศกัด์ิ     เตชะรัตนประเสริฐ    

13. นายสัตยะพล     สัจจเดชะ  14. นางสุกฤตา     สุวรรณกฤติ 

15. นางสาวโสภาวดี    เลิศมนสัชยั  16. MR.SHOSAKU    YASUI 
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พ.ศ. 2549  (จาํนวน 30 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. คุณพรทิพย ์   จาละ   2. รองศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์  วศิรุตพิชญ ์

3. นายวลัลภ   พลอยทบัทิม  4. ศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์ อศัวโรจน์ 

5. นายอุดร   ตนัติสุนทร 
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1. นายคิด   สุวรรณศร  2. นายเชาวรัตน์   เชาวน์ชวานิล 

3. ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์ คูวฒันาชยั  4. นายประพฒัน์   โพธิวรคุณ 

5. นายภควตั   โกวทิวฒันพงษ ์  6. นายมารุต   สิมะเสถียร 

7. นายเรวติั   ผลลูกอินทร์  8. นายรุจิระ   บุนนาค 

9. นางละออ   ตั้งคารวคุณ  10. ศาสตราจารย ์วนิดา  จิตตห์มัน่ 

11. นายวนัชยั   ตนัติวทิยาพิทกัษ ์ 12. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ศุภชยั รัตนมณีฉตัร 

13. ดร.สมชาย   ชุณหรัศม์ิ  14. นายสมพงษ ์   เผอิญโชค 

15. นายสมิต   สัชฌุกร   16. นายสุชาติ   โชคชยักตญั�ู 

17. ดร.สุชาติ   สังขเ์กษม  18. นายสุชีพ   อธิวฒันะทรัพย ์

19. นางสุนี   สมมี   20. นายสุพจน์   ธีระวฒันชยั 

21. นายสวสัด์ิ   ลิมโปดม  22. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 

23. รองศาสตราจารย ์ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์  24. นางอุบล   หลิมสกุล 

25. Professor Dr. Okitsugu Fujiwara 
 

พ.ศ. 2550  (จาํนวน 21 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางสาวงามพรรณ  เวชชาชีวะ  2. นายจุฑาธวชั  อินทรสุขศรี 
3. นายชาญชยั   สุนทรมฏัฐ์  4. นายบุณยสิทธ์ิ  สุวรรณรัตน์ 
5. นางสาวสุพตัรา  ธนเสนีวฒัน์  6. นายสือ ลอ้อุทยั 
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1. ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  จนัทลกัขณา  2. นายเจริญสุข   ชุมศรี 

3. นางชนิดา   เกตุเอม   4. นางชาลอต   โทณวณิก 

5. นายชยัวฒัน์   อุทยัวรรณ์  6. อาจารย ์ดิเรก   เจริญผล 
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7. นายไพโรจน์   โล่ห์สุนทร  8. นางภาวศรี   หาญวิริยะกุล 

9. ศาสตราจารย ์พลโท ดร.สมชาย  วรุิฬหผล  10. นายสมมาตร   สุขสมยา 

11. นายสินธ์ุสวสัด์ิ  ยอดบางเตย  12. พระสุธีวรญาณ (ณรงค ์จิตตโสภโณ) 

13. นายเอนก   เจริญพิริยะเวศ  14. บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

15. หอการคา้ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok) 

 

พ.ศ. 2551  (จาํนวน 27 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายชาญยทุธ   โฆศิรินนท ์  2. นายธีรกุล นิยม 
3. นายธีระ   มินทราศกัด์ิ  4. นายพนสั ทศันียานนท ์
5. นายภาณุ   อุทยัรัตน์  6. ดร.อภิชยั บุญธีรวร 
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1. นายกนกพนัธ์ุ   จุลเกษม   2. นายเคารพ นุชนารถ 

3. นายชาญวฒิุ   อคัรพงศไ์พศาล  4. พลตาํรวจโท ณฐัพงษ ์ วฒันสุคนธ์ 

5. นายพิเชียร   คูสมิทธ์ิ   6. นาวาเอกมนตรี  ชูนามชยั 

7. นายรัฐพล   มีธนาถาวร  8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมนึก ประภารธนาธร 

9. นายสมศกัด์ิ   จิตติพลงัศรี  10. อาจารย ์ศิริ วชิเวช 

11. นายอรรถชยั   บุรกรรมโกวทิ  12. Professor Charles R Irish 

13. Professor Dr. Peter Gilless    14. Professor Dr. Robert Kragler 

15. Professor Dr. Shin – Ichi Ago    16. Professor Dr. Ulrich Loewenheim 

17. Thai Section Radio Japan NHK World   18. สถานทูตฝร่ังเศส 

19. มูลนิธิ สุทธิ ณ นคร     20. สถานีตาํรวจนครบาลชนะสงคราม 

21. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

 

พ.ศ. 2552  (จาํนวน 12 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายวสันต ์   ภยัหลีกภ้ี  2. นายวศิิษฎ ์ วศิิษฏส์รอรรถ 
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ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1. นายกาํพล   ศรธนะรัตน์  2. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์

3. ดร.ชยัพฒัน์   สหสักลุ   4. อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์

5. นายประพาส   ศุภพนัธ์ุ   6. นายประเสริฐ  ธีรนาคนาท 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อตัถกร กลัน่ความดี  8. Professor Dr. Masatsugu  Tsuji 

9. ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ   10. สมาคมเสริมศึกษาสัมพนัธ์ธรรมศาสตร์ 

 

พ.ศ. 2553  (จาํนวน 26 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางกาญจนาภา  ก่ีหมนั   2. นายขวญัชยั  วงศนิ์ติกร 

3. นายชยัสิทธ์ิ   ตราชูธรรม  4. พลเอก ปิยะพล วฒันกุล 

5. นายไพรัตน์   สกลพนัธ์  6. นายยทุธนา  ทพัเจริญ 

7. น.ส.วลยัรัตน์   ศรีอรุณ   8. นายวจิกัร  วเิศษนอ้ย 

9. นายวฑูิรย ์   สิมะโชคดี  10. นายวนิยั  วทิวสัการเวช 

11. นายสบโชค   สุขารมณ์  12. น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ 
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กาญจนา นิมมานเหมินท ์  2. น.ส.จิรยง  อนุมานราชธน 

3. นางชุลีพร   ผาตินินนาท  4. นายณรงค ์  ปัทมะเสว ี

5. นายบุญเกียรติ   โชควฒันา  6. พนัเอก (พิเศษ) วเิชียร หาลาํเจียก 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วฒิุพงศ ์ เตชะดาํรงสิน  8. นายศกัดินา  ฉตัรกุล ณ อยธุยา 

9. ดร.สุชาติ   ก่ิมมณี   10. นายอานุภาพ  ธีรณิศรานนท ์

11. มูลนิธิบุญชู   โรจนเสถียร 

12. มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควฒันา 

13. สถานีวทิยเุสียงอเมริกา (แผนกภาษาไทย) 

14. สถานทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายส่ือมวลชนและวฒันธรรม 

15. องคก์ารยนิูเซฟ ประเทศไทย 

16. ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

17. บริษทั โรงงานฟุตบอลลไ์ทย สปอร์ตต้ิงกู๊ดส์ จาํกดั 
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พ.ศ. 2554 (จํานวน 14 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. พระอาจารย ์ไพศาล  วสิาโล   2. นายวเิชียร  ชวลิต 

3. นางอรวรรณ   ชูดี (กร่ิมวิรัตน์กุล) 4. นายอชัพร  จารุจินดา 

5. นางอญัชลี   วานิช  เทพบุตร  
  

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1. นาวาอากาศโท ดร.ณฐัวุฒิ สามไพบูลย ์  2. นายธีรวตั  ชเนศวร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาํรงศกัด์ิ  เพชรเลิศอนนัต ์ 4. นางดวงกมล  กิตติรัต 

5. ดร.ปกรณ์   ศงัขวณิช  6. นายยงยทุธ  วริางกูล  

7. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลวรรณ  ขนิษฐานนัท ์  8. ครอบครัวโภคาสถิตย ์

9. Professor Dr. John  J.Borkowshi 
 

พ.ศ. 2555 (จํานวน 18 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางกรุณา   ศุภการุณย ์  2. ดร.กวพีงษ ์  หิรัญกสิ 

3. พล.ต.ท.ชยัวฒัน์  โชติมา   4. นายไพสันต์ิ  พรหมนอ้ย 

5. นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์  6. นายสามารถ  ดวงวจิิตรกุล 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ  ธาดาธาํรงเวช   
  

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 
 

1. นายฉลองศกัด์ิ   อกัษรดี   2. นายชนวน  รัตนวราหะ 

3. นายชาญ   พวงเพช็ร์  4. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยรัตน์  ไชยพร 

5. พ.อ.ณฐัพงศ ์   พรหมศร  6. นายธนดล  มีถม 

7. รองศาสตราจารย ์บาํรุง  สุขพรรณ์  8. ดร.ไพบูลย ์  ปีตะเสน 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี เจนวทิยก์าร  10. The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) 

11. Akatsuka  Garden Co., LTD. 
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พ.ศ. 2556 (จํานวน 16 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายจาํกดั  ศิริพูนทรัพย ์   2. นายณรงคช์ยั  ศิริรัตน์มานะวงศ ์

3. นายปรีชา  เลิศกมลมาศ   4. นายพรชยั  รุจิประภา 

5. นางวชัรี  วมุิกตายน   6. ดร.สมจินต ์  ศรไพศาล 

7. นางองอาจ  เดชอิทธิรัตน์ 

 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายธีรวฒัน์  ธญัลกัษณ์ภาคย ์   2. นายบุญสืบ  ขลิบเพง็ 

3. นายวรวทิย ์  จาํปีรัตน์   4. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ภคภาคสน์ววิฒัน์ 

5. ดร.อนุสรณ์  แสงน่ิมนวล   6. นายอานนท ์  โอภาสพิมลธรรม 

7. สาํนกังานเทคโนโลยแีห่งโตเกียวในประเทศไทย  8. Professor Dr. Philip C. Zerrillo 

9. Professor Dr. Sujit  Kumar  Ghosh 

 

พ.ศ. 2557 (จํานวน 80 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางเกศรา  มญัชุศรี    2. นายไกรรวี  ศิริกุล 

3. นางสาวเขม็พร วรุิณราพนัธ์   4. นายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกลุ 

5. นาวาอากาศเอก จิรพล เก้ือดว้ง    6. นายจีรศกัด์ิ  สุคนธชาติ 

7. นายเฉลิม  รงคผลิต    8. ดร. ทวี  นริสศิริกุล 

9. นายทว ี  ประจวบลาภ   10. นายทายาท  ศรีปลัง่ 

11. นายนคร  ลิมปคุปตถาวร   12. นางนรรัตน์  พิมเสน 

13. นายนเรศ  โชติพฤกษชู์กุล   14. นางนวรัตน์  ผลากุล 

15. นายนิมิตร  พิพิธกุล    16. พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร 

17. นายบุญเลิศ  มหาวเิศษศิลป์   18. นายประสิทธ์ิศกัด์ิ มีลาภ 

19. นายปรีชา  เอ้ืออนนัตธนกุล   20. นางปัจฉิมา  ธนสันติ 

21. นางสาวผอ่งพรรณ เจียรวิริยะพนัธ์   22. นายพงษศ์กัด์ิ  วงัเสมอ 

23. พลเรือโท พลัลภ ตมิศานนท ์   24. นายพลัลภ  ไทยอารี 

25.  นายพินิจ  หาญพาณิชย ์   26. นางสาวภิรมน ชูประภาวรรณ 

27. นายมนสั  แจ่มเวหา   28. นายวทญั�ู  มุ่งหมาย 

29. นายวรเดช  วรีะเวคิน   30. นายวเิชียร  จนัทรโณทยั 
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31. นายวบูิลย ์  กรมดิษฐ ์   32. นายวโิรจน์  จิวะรังสรรค ์

33. นายวรีะ  โรจน์พจนรัตน์   34. รองศาสตราจารย ์ศิริศกัด์ิ  ศุภมนตรี 

35. นายศุภชยั  สมเจริญ   36. นายสรรเสริญ พลเจียก 

37. นายสันติสุข  โสภณสิริ   38. นายสมชยั  จรณะสมบูรณ์ 

39. นายสิน  ส่ือสวน    40. นายสุพฒัน์  ธนะพงิคพ์งษ ์

41. นายสุรพล  แสวงศกัด์ิ   42. นายสุรศกัด์ิ  เรียงเครือ 

43. นายอฌัษไธค ์ รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต   44. นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒันสุวรรณ 

45. นายอิทธิพร  บุญประคอง   46. นายอุกริช  พึ่งโสภา 

47. นางสาวอุรว ี  เงารุ่งเรือง   48. นายเอนก  สีหามาตย ์

 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. ดร. วจิารย ์  สิมาฉายา   2. ดร. วไิลลกัษณ์ สกุลภกัดี 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์นิธิ  มหานนท ์   4. ดร. สุพฒัน์  หวงัวงศว์ฒันา 

5. ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  6. ศาสตราจารย ์ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์

7. นางสุชาดา   สุขสวสัด์ิ  ณ อยธุยา  8. ศาสตราจารย ์ดร.จาํเนียร  จวงตระกูล 

9. นายวฒิุกร  กิจศรีโอภาค   10. นายพยงุศกัด์ิ  ชาติสุทธิผล 

11. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย ์ วฒันวรางกูร  12. บริษทั ซิสโก ้ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

13. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  14. มูลนิธิดาํรงชยัธรรม 

15. มูลนิธิ สด-เนียน  กูรมะโรหิต    16. ดร.สุภาพ  อจัฉริยศรีพงศ ์

17. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  พงศศุ์ภสมิทธ์ิ 18. ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล  ผลประมูล 

19. ศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ณฐัเมศร์  วงศสิ์ริฉตัร  20. นายแพทย ์สุวฒัน์ เลิศสุขประเสริฐ 

21. พนัเอก ดร.นาฬิกาอติภคั  แสงสนิท   22. นายสมชาย  อศัวเศรณี 

23. Prof. Dr. Andrei Volodin    24. Assoc. Prof. Kevin Michael Curtin 

25. Assoc. Prof. Dr. Anja   Krumeich   26. Prof. Dr. Rita M. Carty 

27. Prof. Dr. Lisa Pawloski   28. Prof. Dr. Mitsuru Ikeda 

29. Prof. Dr. Davison Munodawafa   30. Prof.Dr. Junjiro Kawasaki 

31. Dr. Suresh  Tiwari    32. Mitsubishi UFJ  Foundation 
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พ.ศ. 2558 (จํานวน 61 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายกงกฤช  หิรัญกิจ    2. นายกฤษฎา  บุญราช 

3. นายกลา้  มณีโชติ    4. นางกญัญฐ์ญาณ์ ภู่สวาสด์ิ 

5. นายไกรราศ  แกว้ดี    6. นายจรัส  สุทธิกุลบุตร 

7. พนัตาํรวจเอก จรุงวทิย ์ภุมมา    8. นายจาํลอง  โพธ์ิสุข 

9. นางสาวจินตนา นนทะเปารยะ   10. นายจีระรัตน์  นพวงศ ์ณ อยธุยา 

11. นายชูวสั  ฤกษศิ์ริสุข   12. พลตาํรวจโท ณฐัพงษ ์วฒันสุคนธ์ 

13. นายถาวร  เฉิดพนัธ์   14. นายทรงพล  สวาสด์ิธรรม 

15. นายธนาคม  จงจิระ    16. นายนาํชยั  กฤษณาสกุล 

17. นายนิพนธ์  นาคสมภพ   18. นายประสิทธ์ิ ปทุมารักษ ์

19. นายปัญญา  งานเลิศ    20. ร้อยตาํรวจตรี พงษนิ์วฒัน์ ยทุธภณัฑบ์ริภาร 

21. รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพนัธ์ุ  เวสสะโกศล  22. นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ 

23. นายมนตรี  ศรีเอ่ียมสะอาด   24. นายวรรณชยั  บุญบาํรุง 

25. นายวมิล  ป้ันคง    26. นายวรีพนัธ์ุ  นิลวตัร 

27. นายวรีวทิย ์  ววิฒันวานิช   28. นายศานิตย ์  นาคสุขศรี 

29. นางสาวศิริพร อญัญณรงคก์ุล   30. นายสมชาย  เลิศพงศภ์าภรณ์ 

31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมเดช  นิลพนัธ์ุ   32. ดร.สมศกัด์ิ  จงัตระกุล 

33. รองศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  เศรษฐบุ์ญสร้าง  34. นายสุพจน์  ธีรเกาศลัย ์

35. นางสาวสุภทัรา นาคะผวิ    36. นายสุรชยั  ขนัอาสา 

37. นายสุรพงษ ์  เตรียมชาญชยั   38. นายสุริยนัต ์  กาญจนศิลป์ 

39. นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ   40. นางสุวมิล  ภูมิสิงหราช 

41. นายเสรี  ศรีหะไตร   42. นายอดิศด์ิั  ภาณุพงศ ์

43. นายอนนต ์  สิริแสงทกัษิณ   44. นายอมร  วาณิชววิฒัน์ 

45. นางสาวอรพินท ์ สพโชคชยั   46. รองศาสตราจารย ์อรุณี  วิริยะจิตรา 

47. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   48. นายอุดม  เฟ่ืองฟุ้ง 
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายแพทย ์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์   2. นายชยัยนัต ์  เจริญโชคทวี 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์หม่อมหลวง ฐิติรัตน์  ลดาวลัย ์ 4. รองศาสตราจารย ์เภสัชกรหญิง ดร.ธิดา นิงสานนท ์

5. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ   6. นายนิมิตร  เกษตรศิริ 
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7. นายหมวดตรีบุญเกียรติ  โควาวสิารัช   8. เภสัชกรหญิง บุษกร  เลิศวฒันสิวลี 

9. ศาสตราจารย ์ดร.ปกรณ์  อดุลพนัธ์ุ   10. รองศาสตราจารย ์คุณหญิงวงจนัทร์ พินยันิติศาสตร์ 

11. นางสาววารุณี โอสถารมย ์   12. Professor Dr.Hidekazu  Toyohara 

13. Professor Dr.Jean   Johnson 

 

พ.ศ. 2559 (จํานวน 34 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กาญจนี  ละอองศรี   2. นายเขมทตัต ์ พลเดช 

3. นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล    4. นายชาติชาย  อุทยัพนัธ์ 

5. นางสาวณรินทร์ทิพ  วิริยะบณัฑิตกุล   6. พลเอก นิวติั  ศรีเพญ็ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญจิรา  ถึงสุข   8. นายปิยะ  ปะตงัทา 

9. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ภทัรศกัด์ิ  วรรณแสง   10. นางมยรีุ  ยกตรี 

11. นายมานิต  พาณิชยก์ุล    12. พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก วรพงษ ์สง่าเนตร 

13. พลเอก วทิวสั  รชตะนนัทน์    14. นายศิษฏิคม  เบญ็จขนัธ์ 

15. นายศุภชยั  สุทธิพงษช์ยั    16. นายสมพงค ์ สระแกว้ 

17. นายสุรวฒิุ  วรรณฤมล    18. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร 
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นายขจร  จิตสุขมุมงคล     2. ดร.ชุมพล  พรประภา 

3. นายเทพรักษ ์ เหลืองสุวรรณ    4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธีระศกัด์ิ  กาํบรรณารักษ ์

5. นายพีรพล  นนทสูติ     6. นางลดัดาวลัย ์ บิณฑสันต ์

7. เภสัชกรหญิง วนิดา  เดชาวาศน์    8. นายวบูิลศกัด์ิ  อุปรมยั 

9. นายวสุิทธิ  วทิยฐานกรณ์    10. นายวรีศกัด์ิ  จิตศกัดานนท ์

11. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ศรีประสิทธ์ิ บุญวสุิทธ์ิ  12. นายสาํรวย  เถาวก์ายา 

13. รองศาสตราจารย ์ดร.สิทธิโชค  วรานุสันติกุล  14. Prof. Dr. Ryohei  Hasgawa 

15. Shingo  Takesawa, Ph.D. 
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พ.ศ. 2560 (จํานวน 49 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางกรรณิกา วริิยะกุล 2. นางกญัญาณี บุญสาธร 

3. นางสาวคนึงนิตย ์ ชะนะโม 4. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 

5. นายชาญนะ เอ่ียมแสง 6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

7. นายณรงค ์ พลละเอียด 8. นายเดช พุม่คชา 

9. นายทรรศิน สุขโต 10. นางนภา เศรษฐกร 

11. นายนิมิต วนัไชยธนวงศ ์ 12. นายประจวบ ตยาคีพิสุทธ์ิ 

13. นายปรีดี ดาวฉาย 14. แพทยห์ญิง ผกาพนัธ์ุ เป่ียมคลา้ 

15. นายพิชยพนัธ์ุ ชาญภูมิดล 16. นายพินิจ บุญเลิศ 

17. นายพิบูลย ์ หตัถกิจโกศล 18. นางมณฑา ประณุทนรพาล 

19. นางวรารัตน์ อติแพทย ์ 20. นายวทูิรัช ศรีนาม 

21. นางศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ 22. นายสมชาย พูลสวสัด์ิ 

23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล 24. นายสมศกัด์ิ ห่มม่วง 

25. นายสิทธิชยั ศกัดา 26. นายสืบพงษ ์ บูรณศิรินทร์ 

27. นางสาวโสภา อ่อนโอภาส 28. ดร.อญัมณี วงศก์าสิทธ์ิ 
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. เภสัชกร กาํพล กุลบุศย ์ 2. นางกุสุมา เมฆเมฆา 

3. นางสาวจนัทนา มลิลา 4. อาจารย ์ทองสุด กล่ินประภศัร์ 

5. นายธนา บุบผาวาณิชย ์ 6. รองศาสตราจารย ์ดร.ธิดา  บุญธรรม 

7. นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ 8. นายปริญวุฒิ บณัฑิตยานนท ์

9. แพทยห์ญิง ปิยาภสัร์ จิตภิรมย ์ 10. วา่ท่ีร้อยตรี เปรมประชา ดีเมลโล 

11. รองศาสตราจารย ์ผสุดี รุมาคม 12. รองศาสตราจารย ์ดร.พงษส์วสัด์ิ  สวสัดิพงษ ์

13. นายพินิจ จารุสมบติั 14. นายวศิิษฐ ์ วงศร์วมลาภ 

15. รองศาสตราจารย ์ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 16. นายอภิพฒัน์ โปตระนนัทน์ 

17. Prof. Dr.Hiroshi Ehara 18. Prof. Patrick Dutertre 

19. วดัพระบรมธาตุดอยผาส้ม 20. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

21. Fuji Electric Co., Ltd. 
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พ.ศ. 2561 (จํานวน 27 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายกาํธร ตติยกว ี 2. นางสาวจริยา จิราธิวฒัน์ 

3. นางสาวจิตตินทร์ ฤทธิรัตน์ 4. นายชาติชาย พหุหนาวชียั 

5. นายฐิติ วศิวชยัวฒัน์ 6. นายดุสิต เมนะพนัธ์ุ 

7. นายนิกร สุกใส 8. นางไพรวรรณ พลวนั 

9. นายยทุธิยง ล้ิมเลิศวาที 10. นายวนัชยั ตนัติวทิยาพิทกัษ ์

11. นายวนิิจ ศิลามงคล 12. รองศาสตราจารย ์สุดา วศิรุตพิชญ ์

13. ศาสตราจารย ์แสวง บุญเฉลิมวภิาส 14. นายอดุลย ์ โชตินิสาภรณ์ 

15. นายอภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล    
 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิระพรรษ ์ บุณยเกียรติ 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉววีรรณ ประจวบเหมาะ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.นายแพทย ์ธวชัชยั กมลธรรม 4. นายบุญฤทธ์ิ  มหามนตรี 

5. เภสัชกรหญิง พชัรินทร์  สุวรรณกูฎ 6. นายพิษณุ  แสนประเสริฐ 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์โยธิน  เบญจวงั 8. ดร. วศิิษฐ ์ องคพ์ิพฒัน์กุล 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 10. ดร.สุรชาติ  ก่ิมมณี 

11. Mr.Bhagwant  Singh  Bishnoi 12. Mr.Hash Vardhan  Shringla 
 

พ.ศ. 2562 (จํานวน 40 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศกัดา 2. นายกิตติชาติ แสงมณี 

3. ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล 4. นายเจริญเกียรติ เจริญชนัษา 

5. นายจกัรกฤษณ์ ศรีวลี 6. นายชลิต มานิตยกุล 

7. พลตาํรวจตรี ต่อศกัด์ิ สุขวมิล 8. ดร.ทวลีาภ ฤทธาภิรมย ์

9. นายธนากร อ้ึงจิตรไพศาล 10. นายธีรวฒัน์ วฒิุคุณ 

11. รองศาสตราจารย ์นพนิธิ สุริยะ 12. นางนภารัตน์ เอนกบุณย ์

13. นายนิพล ตั้งจีรวงษ ์ 14. นายปกรณ์ นิลประพนัธ์ 

15. ดร.ปัญญา อุดชาชน 16. นายประสิทธิพร เวทยป์ระสิทธ์ิ 

17. นางพรรณิภา โสตถิพนัธ์ุ 18 นายพูลพฒัน์ ศรีเปล่ง 

19. นายภคัรธรณ์ เทียนไชย 20. นางสาวรุจิณี สันติกุล 
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21. นายวรพนัธ์ุ สุวณัณุสส์ 22. นายวบูิลย ์ รัตนาภรณ์วงศ ์

23. นายววิฒัน์ เลาหพูนรังษี 24. นายสมชาย หาญหิรัญ 

25. นายสุทธิ สุโกศล 26. นางสุมาลี โชคดีอนนัต ์

27. นายสุรชา บุญเป่ียม 28. นายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ 

29. นายอดิศร พวงชมภู 30. นายอาคม ตรีเจริญ 

31. นางอายสีาห์ หะยนิีอาลี 32. นายอิสระ บุญยงั 

 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นางทิชา ณ นคร 2. นางนริศรา รวมศิริวฒันกุล 

3. นายประเสริฐศกัด์ิ องคว์ฒันกุล 4. มูลนิธิปรีดี  เกษมทรัพย ์

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์พิศิษฐ  วฒันเรืองโกวทิ 6. ศาสตราจารย ์วฒิุสาร ตนัไชย 

7. อาจารย ์สุพจน์ ธาราภรณ์ศิลป์ 8. Professor Tamon Ueda 
 

พ.ศ. 2563 (จํานวน 55 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายกมล เชียงวงศ ์ 2. นายเขม็ชาติ สมใจวงษ ์

3. นายฉตัรชยั วริิยเวชกุล 4. ดร.ชยั วฒิุววิฒัน์ชยั 

5. นายชาย นครชยั 6. นายชาตรี อรรจนานนัท ์

7. นายชยัวฒัน์ ทองคาํคูณ 8. นางญาใจ พฒันสุขวสันต ์

9. นายณรงค ์ วุน่ซ้ิว 10. นายณรงค ์ ศศิธร 

11. นายทรงพล สุขจนัทร์ 12. ดร.ธีรวฒัน์ ธญัลกัษณ์ภาคย ์

13. นายนิกร สุศิริวฒันนนท ์ 14. นายปัญญรักษ ์ พูลทรัพย ์

15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปรีชา ธรรมวนิทร 16. นายปสันน์ เทพรักษ ์

17. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ 18. หม่อมหลวงพชัรภากร เทวกุล 

19. นางภทัราวรรณ เวชชศาสตร์ 20. นางสาวภทัรัตน์ หงษท์อง 

21. นางสาวภทัรลดา สง่าแสง 22. นายมงคล อินทร์ตา 

23. นายมนตสิ์ทธ์ิ ไพศาลธนวฒัน์ 24. นายไมตรี ไตรติลานนัท ์

25. นายวชิวทุย ์ จินโต 26. นายวชิยั โภชนกิจ 

27. นายวชิชุ เวชชาชีวะ 28. นายวชิิต เอ้ืออารีวรกุล 

29. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ 30. นางววิรรณ บุณยประทีปรัตน์ 

31. นายวณิะโรจน์ ทรัพยส่์งสุข 32. นายศกัด์ิสยาม ชิดชอบ 
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33. นางศศิกร ฉนัทเ์ศรษฐ ์ 34. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ 

35. นายสนิท ขาวสอาด 36. นายสุนทร เด่นธรรม 

37. รองศาสตราจารย ์สุรัสวดี หุ่นพยนต ์ 38. นายไสลเกษ วฒันพนัธ์ุ 

39. นายอนุกูล เจิมมงคล 40. นางอรุณรุ่ง     โพธ์ิทอง ฮมัฟรียส์ 

41. นายโอภาส ปัทธวนั 42. นางอุดมลกัษณ์ โอฬาร 

 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นางเกศรา มญัชุศรี 2. นางฉวรัีตน์ ศุภธาดา 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ชินนะพงษ ์ บาํรุงทรัพย ์ 4. ดร.ณัฐวฒิุ พงศสิ์ริ 

5. นายประทีป อ่อนสลุง 6. นายปรีชา พนัธ์ุติเวช 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วบูิลพงศ ์ พูนประสิทธ์ิ 8. เภสัชกรหญิงโศรดา หวงัเมธีกุล 

9. นายสมพงษ ์ ไกรอุดม 10. นายอิศเรศ      รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

11. Professor Dr. Hironobu Shiwachi 12. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

13. สมาคมพฒันาศกัยภาพและอจัฉริยภาพมนุษย ์    

พ.ศ. 2564 (จํานวน 62 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ 2. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล 

3. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี 4. นายขจิต ชชัวานิชย ์

5. นางจินตนา จนัทร์บาํรุง 6. ดร.จีระวฒัน์ ลีนะกนิษฐ ์

7. นางฉตัราภรณ์ ชาญเชาว ์ 8. นายชนธญั แสงพุม่ 

9. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล 10. นายโชติพฒัน์ พีชานนท ์

11. นางสาวโชนรังสี เฉลิมชยักิจ 12. นายญาณวทิย ์ รักษศ์รี 

13. นายฐากร ปิยะพนัธ์ 14. นางณฐัวดี ณ มโนรม 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวุฒิ  สุวรรณทิพย ์ 16. นายดามพ ์ บุญธรรม 

17. นายทรงพล ใจกร่ิม 18. ศาสตราจารย ์ดร.เทิดชาย  ช่วยบาํรุง 

19. นายธรรมศกัด์ิ จิตติมาพร 20. นายธีระ อนนัตเสรีวทิยา 

21. นายนริศ เชยกล่ิน 22. พนัเอก (พิเศษ) ดร.นายแพทย ์ประทิน  นาคช่ืน 

23. นายประภตัร โพธสุธน 24. นายปัญญา ปุลิเวคินทร์ 

25. พลตาํรวจเอก ดร.ปิยะ อุทาโย 26. นางพรพิศ เพชรเจริญ 

27. นายพีรศุทธ์ิ บณัฑราภิวฒัน์ 28. นายพุทธพร อ้ิวตกส้าน 
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29. ดร.เภา บุญเยีย่ม 30. นางเมทินี ชโลธร 

31. นายรังสรรค ์ ตนัเจริญ 32. นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ 

33. นางสาวแรมรุ้ง วรวธั 34. นายวราวธุ เจนธนากุล 

35. นายวชิยั อินทรนุกูลกิจ 36. นางวลิาวรรณ มงัคละธนะกุล 

37. นางศรัญญา พุทธารี 38. นางสาวสราญภทัร อนุมติัราชกิจ 

39. นางสุนี ไชยรส 40. นายสุภทัร จาํปาทอง 

41. นางสุภาพร เจียรทศันประกิต 42. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 

43. นายอนุกูล ปีดแกว้ 44. นายอนุชา นาคาศยั 

45. นางอรวดี โพธิสาโร 46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อมัพร  กิจงาม 

47. นางสาวอุศณา พีรานนท ์    

 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. รองศาสตราจารยกิ์ตติ สิริพลัลภ 2. นายจรง เจียมอนุกูลกิจ 

3. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทย ์เฉลิม วราวทิย ์ 4. นางธนภร คาววีงศ ์

5. นายนคร ชูสอนสาย 6. ศาสตราจารย ์ดร.พรายพล  คุม้ทรัพย ์

7. รองศาสตราจารย ์ดร.แพทยห์ญิง พชัรา วสุิตกุล 8. นายไมตรี จงไกรจกัร 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 10. นางศศมน หวงัมงคลเลิศ 

11. นายศุภชยั สุกาญจนาภรณ์ 12. นางสุนทรี จรรโลงบุตร 

13. ศูนยท์นายความเพือ่สิทธิมนุษยชน 14. สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภ์

ของสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

15. องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (TPBS) 

   

พ.ศ. 2565 (จํานวน 62 ท่าน) 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กนกพร  นุ่มทอง 2. นายกฤษณ์   ตนัคณารัตน์ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยา ดาราหะ 4. รองศาสตราจารย ์ดร.กุลภทัรา  สิโรดม 

5. นายขณพทัธ   จินฎาสงวน 6. นายจกัรกฤดิ   กระจายวงศ ์

7. นายจกัร์กริช   ทรัพยไ์พศาล 8. นายแพทย ์โชคชยั สาครพานิช 

9. นายเฑวณิฑร์   สมงาม 10. นายณฐัวฒิุ   เพช็รพรหมศร 

11. นายทินกร เหล่าเราวโิรจน์ 12. นายธนากร   บวัรัษฏ ์

13. นายนาวา   จนัทนสุรคน 14. นายปฏิเวช สันตะวานนท ์
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15. นายประเสริฐ   ชยัพิกุสิต 16. รองศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล  ไมตรัตน์ 

17. นายไพสิฐ แก่นจนัทน์ 18. นายภูมิ สุธญัญา 

19. นายรุจ ธรรมมงคล 20. นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย ์

21. นายวรพจน์ อาํนวยพล 22. นายวฒันพงษ ์ คุโรวาท 

23. นางสาววาสนา เกา้นพรัตน์ 24. นางวจิิตรา ชูสกุล 

25. ดร.สมพร สืบถวลิกุล 26. นายสรชน บุญสอง 

27. นายสิงห์ชยั ทนินซอ้น 28. นายสุเทพ ธาระวาส 

29. พระสุธีรัตนบณัฑิต, รองศาสตราจารย ์ดร. 30. นายอภิวฒิุ   พิมลแสงสุริยา 

31. นายอภิศกัด์ิ เก่ียวการคา้ 32. นายอสิ                               มา้มณี 

 

ประเภทผู้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั 

1. นางกมลชนก   เขมะโยธิน 2. นางสาวกรรณิกา   ศิลปวรางกูร 

3. นายจอมกิตติ                       ศิริกุล 4. นายกรุง องัคนาพร 

5. นายชยานนท ์  กฤตยาเชวง 6. นายเดชา                             พฤกษพ์ฒันรักษ ์

7. นายแพทย ์ธนรักษ ์               ผลิพฒัน์ 8. ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท ์

9. นายบุญเกียรติ                       การะเวกพนัธ์ุ 10. นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 

11. นายพรเทพ   จรัสศรี 12. ศาสตราภิชาน นายแพทย ์พินิจ  กลุละวณิชย ์

13. นายมานิต                              เตชอภิโชค 14. นายวนิยั                              เตียวสมบูรณ์กิจ 

15. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย ์สุชาติ  อินทรประสิทธ์ิ 16. ดร.สุรสิทธ์ิ แสงวโิรจนพฒัน์ 

17. อาจารย ์ดร.อนุชิต ลํ้ายอดมรรคผล 18. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกุล 

19. ร้อยตาํรวจโท ดร.อุทยั อาทิเวช 20. Professor Dr.Andrew  James  Harding 

 

********************* 
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