บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕-๑๗, ๓๙๑๕-๑๖, 3034
ที่ อว 67.01/ว 1052
วันที่
1 มิถุนำยน ๒๕๖5
เรื่อง ขอจัดส่งสำเนำประกำศ มธ. เรื่อง รำยนำมผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ และผู้ได้รบั โล่เกียรติยศ
เรียน

ประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น และประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหำวิทยำลัย ในโอกำสวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบปีที่ ๘8
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/
สานักงาน/ศูนย์/ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ประธานสภาอาจารย์/สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย / ผู้อานวยการกอง/หัวหน้างาน

ตำมที่ ม หำวิท ยำลัย ได้ ข อให้ บุ ค คล/หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ที่ มี สิท ธิเสนอชื่อ ผู้ส มควรได้ รับ
เข็มเกียรติยศ และโล่เกียรติยศ ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ และโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖5
และบุคคล/หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เสนอชื่อมำแล้ว นั้น บัดนี้ กำรพิจำรณำผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ และ
โล่เกียรติยศ ประจำปี 2565 ได้เสร็จสิ้นแล้ว
มหำวิทยำลัยขอจัดส่งสำเนำประกำศ มธ. เรื่อง รำยนำมผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ และผู้ได้รับ
โล่ เกี ย รติ ย ศประเภทศิ ษ ย์ เก่ ำ ดี เด่ น และประเภทผู้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ ให้ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ในโอกำส
วันสถำปนำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบปีที่ ๘8 (27 มิถุนำยน 2565) ดังเอกสำรที่จัดส่งมำ
พร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวำลย์)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง รายนามผูไดรับเข็มเกียรติยศ และผูไดรับโลเกียรติยศ ประเภทศิษยเกาดีเดน
และประเภทผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบปที่ ๘8
-------------------------ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครบรอบปที่ ๘8 ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๖5 มหาวิทยาลัยตระหนักวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มีศิษยเกาของมหาวิท ยาลัยที่ ไดทํางาน
รับ ใชสังคมและประเทศชาติ และยั งมี ผูที่ ให ความสนับสนุน การดํ าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ยที่ เป น
ประโยชน ต อ มหาวิทยาลั ยเป น จํานวนมาก ซึ่ งสมควรไดรั บการยกยอ งให เป น ผู ได รับ เข็ ม เกี ยรติย ศ
และโลเกียรติยศใหเปนที่ปรากฏ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณากลั่นกรอง
คื อ ศิ ษ ย เ ก า ผู ส มควรได รั บ การยกย อ งให เ ป น ศิ ษ ย เ ก า ดี เด น ต อ งเป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ประสบความสํ า เร็ จ ในวิ ช าชี พ เป น ผู ที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย ง และเผยแพร ห รื อ ปกป อ งเกี ย รติ คุ ณ ให กั บ
มหาวิท ยาลั ย สํ า หรั บ ผู ทํ า คุ ณ ประโยชน ให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย ต อ งเป น ผู ที่ ไ ด ส นั บ สนุ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกไว ดังมี
รายนามตอไปนี้
๑. รายนามผูไดรับเข็มเกียรติยศ คือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ
2. รายนามผูไดรับโลเกียรติยศ
ก. ประเภทศิษยเกาดีเดน ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย ดร.กนกพร นุมทอง
(2) นายกฤษณ ตันคณารัตน
(๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยา ดาราหะ
(๔) รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
(5) นายขณพัทธ จินฎาสงวน
(6) นายจักรกฤดิ กระจายวงศ
(7) นายจักรกริช ทรัพยไพศาล
(๘) นายแพทย โชคชัย สาครพานิช
(๙) นายเฑวิณฑร สมงาม
(10) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
(๑๑) นายทินกร เหลาเราวิโรจน
(๑๒) นายธนากร บัวรัษฏ
-/(๑๓) นายนาวา

-2(๑๓) นายนาวา จันทนสุรคน
(๑๔) นายปฏิเวช สันตะวานนท
(๑๕) นายประเสริฐ ชัยพิกุสิต
(16) รองศาสตราจารย ดร.พรพิมล ไมตรัตน
(17) นายไพสิฐ แกนจันทน
(18) นายภูมิ สุธัญญา
(19) นายรุจ ธรรมมงคล
(20) นางรุยาภรณ สุคนธทรัพย
(21) นายวรพจน อํานวยพล
(22) นายวัฒนพงษ คุโรวาท
(๒๓) นางสาววาสนา เกานพรัตน
(24) นางวิจติ รา ชูสกุล
(25) ดร.สมพร สืบถวิลกุล
(26) นายสรชน บุญสอง
(27) นายสิงหชัย ทนินซอน
(28) นายสุเทพ ธาระวาส
(29) พระสุธีรตั นบัณฑิต, รองศาสตราจารย ดร.
(30) นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ า
(31) นายอภิศกั ดิ์ เกี่ยวการคา
(32) นายอสิ มามณี
ข. ประเภทผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) นางกมลชนก เขมะโยธิน
(2) นางสาวกรรณิกา ศิลปวรางกูร
(3) นายจอมกิตติ ศิริกุล
(4) นายกรุง อังคนาพร
(5) นายชยานนท กฤตยาเชวง
(6) นายเดชา พฤกษพัฒนรักษ
(7) นายแพทย ธนรักษ ผลิพัฒน
(8) ดร.นวรัตน ไกรพานนท
(9) นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ
(10) นายประธาน จุฬาโรจนมนตรี
(11) นายพรเทพ จรัสศรี
(๑๒) ศาสตราภิชาน นายแพทย พินิจ กุลละวณิชย
(๑๓) นายมานิต เตชอภิโชค
(๑4) นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
-/(๑5) ศาสตราจารย

-3(๑5) ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
(16) ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน
(๑๗) อาจารย ดร.อนุชิต ล้ํายอดมรรคผล
(๑๘) นายอยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
(19) รอยตํารวจโท ดร.อุทัย อาทิเวช
(20) Professor Dr. Andrew James Harding
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๑

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5

(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑรู ชาติ)
อธิการบดี

