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หลกัสูตรต้านทุจริตศกึษา 
(Anti-Corruption Education) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย



(แจ้งท้ายสําเนา)  
      
ที่  ศธ ๐๕๐๖/ว ๑๕๒๐  เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธิราช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  



 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 



 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 
อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย 
อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสทบ์างกอก 
อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี 
อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา 
อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ 
อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 



 
อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล 
อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม 
อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 
 อธิการบดีสถาบันกันตนา 
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูม ิ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ 
อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี 
อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซฟิิค 
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 

 


