
ท่ี ส.ร.จ. ว พิเศษ/๒๕61 คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก
นิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน
ประจําป 2561
สมาคมนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ

๑ กุมภาพันธ 2561
เรื่อง  การสรรหาและคัดเลือกนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดีเดน ประจําป ๒๕61
เรียน  ประธานรุน และนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. หลักเกณฑการคัดเลือกนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2561 จํานวน 1 ชุด

๒. ทําเนียบนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน จํานวน 1 ชุด
๓. แบบเสนอรายชื่อนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2561 จํานวน 1 ชุด

ดวยสมาคมนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ไดกําหนดใหมีการสรรหา
และคัดเลือกนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดีเดน ประจําป 2561 และมีพิธีมอบรางวัลในวันคืนเหยา
“สิงหดําสัมพันธ ๒๕61” ในวันเสารท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในการนี้ เพ่ือใหการสรรหาและคัดเลือกนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2561
มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพตาง ๆ คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน
ประจําป ๒๕61 จึงขอเรียนเชิญทานและนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ทุกทาน ไดโปรดรวมเสนอรายชื่อนิสิตเกา
รัฐศาสตร จุฬาฯ ซึ่งทานพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติและอยูในหลักเกณฑตามท่ีคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ กําหนด พรอมกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมนี้ และนําสงไปยังคณะอนุกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2561 สมาคมนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ช้ัน 12 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร 60 ป) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐33๐ หรือสงโทรสารท่ีหมายเลข ๐ ๒๒21 7651 หรือทาง email :
POLCU.AWARDS@GMAIL.COM ภายในวันท่ี ๑5 กุมภาพันธ ๒๕61

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดังเชนท่ีผานมา
และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี)
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก

นิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดีเดน
ประจําป ๒๕61

ผูประสานงาน
ณัฐชัย (รุน ๖๑) โทร. 0๖ ๓๑๙๑ ๕๕๕๔
นําโชค (รุน 6๒) โทร. 08 ๖๓๔๓ ๗๔๗๓
นฤมล (รุน 6๔) โทร. 0๙ ๗๙๖๔ ๕๓๕๒

mailto:AWARDS@GMAIL.COM


หลักเกณฑการคัดเลือกนสิิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2561

๑. นิสิตเกาท่ีอยูในขายไดรับคัดเลือก
๑.๑ เปนผูไดลงทะเบียนนิสิตรัฐศาสตร จุฬาฯ ตั้งแตรุน ๑ (พ.ศ.๒๔๙๑) ถึงรุนท่ีสําเร็จการศึกษา

ลาสุด (รุน ๖๖)
๑.๒ เปนผูไมเคยไดรับการยกยองในสาขานั้น ๆ มากอน
๑.๓ ผูไดรับการยกยองในสาขาหนึ่ง ๆ มีสิทธิไดรับการพิจารณายกยองในสาขาอ่ืนท่ีมิซ้ํากันได

ท้ังนี้จะตอง เวนระยะ ๕ ป นับจากปท่ีเคยไดรับการยกยองครั้งหลังสุด
๑.๔ คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําปไมมีสิทธิ

ไดรับการพิจารณา

๒. คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการยกยอง
๒.๑ เปนผูที่ไดใชวิชาความรูในการประกอบอาชีพโดยสุจริต จนไดรับความสําเร็จอยางสูง

ในหนาท่ีการงานและมีความประพฤติดี
๒.๒ เปนผูท่ีไดรับการยกยองนับถือจากสังคมท่ัวไปในฐานะนิสิตเกาฯ อันเปนการนําชื่อเสียงมาสู

สถาบันการศึกษา
๒.๓ เปนผูไดตอบแทนพระคุณและมีสวนรวมในกิจกรรมของสถาบันการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ

อยางสมํ่าเสมอ
๒.๔ เปนผูท่ีเสียสละและอุทิศตนเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
๒.๕ เปนผูท่ีมีความภาคภูมิใจในการเปนนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ และยินดีท่ีไดรับการยกยอง

และไดรับรางวัล

๓. สาขาของผูท่ีไดรับการยกยอง
๓.๑ สาขาขาราชการประจํา
๓.๒ สาขาขาราชการการเมือง หรือนักการเมือง
๓.๓ สาขาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือผูนําชุมชน
๓.๔ สาขานักวิชาการ
๓.๕ สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีองคกรระหวางประเทศ
๓.๖ สาขาธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ หรือองคกรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน
๓.๗ สาขาองคกรอิสระของรัฐและองคการมหาชน
๓.๘ กรณีเชิดชูเกียรติเปนพิเศษ
หมายเหตุ การแบงประเภทสาขาดังกลาว โดยปกติจะไดรับการยกยองสาขาละ 1 คน

แตคณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาเห็นวามีผูสมควรไดรับการยกยองเกินกวาสาขาละ 1 คนก็ได และหาก
พิจารณาเห็นวาในสาขาใดไมมีผูเหมาะสมก็จะไมมีการประกาศยกยองในสาขานั้นก็ได

สิ่งท่ีสงมาดวย 1



ป ขาราชการประจํา ขาราชการการเมือง ขาราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องคกรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ
หรือนักการเมือง พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ จนท.องคกร วิชาชีพอิสระหรือ และองคการมหาชน เปนพิเศษ

หรือผูนําชุมชน ระหวางประเทศ องคกรเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน

2527 นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (1) นายดํารง ลัทธพิพัฒน (3) - - - เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต (6) -
ดร.อาทิตย อุไรรัตน (8)

2528 นายชํานาญ พจนา (3) ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ (5) นายพิทยา นิยมไทย(8) ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล (1) - นายกมล คูสุวรรณ (18) นายนภา กาญจนกีรณา (19)

2529 นายสืบ รอดประเสริฐ (1) นายถวิล ไพรสณฑ (9) นายสามชวัญ พนมขวัญ (18) ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย (9) - นายมานิต รัตนสุวรรณ (18) -
2530 นายฉลอง กัลยาณมิตร (2) ดร.วีรพงษ รามางกูร (14) - ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทรวณิช (14) นายเสรี วังสไพจิตร (11) นายจุลจิตต บุณยเกตุ (13) -
2531 นายสมพร กลิ่นพงษา (2) ดร.เจริญ คันธวงศ (6) นายสมศักด์ิ อัตถุสัมปุณณะ (22) ศ.ดร.อมร รักษาสัตย (4) นางมัลลิกา ซิลเตอร (วัชราธร) (8) 1. นายสงวน ลิ่วมโนมนต (16) -

2. นายณรงค จุลชาติ (10)
2532 1. นายเอนก สิทธิประศาสน (1) - ศ.พิเศษ ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา (3) ศ.ดร.ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง (2) ดร.นิพนธ เทพวัลย (13) - -

2. นายสาโรจน ชวนะวิรัช (12)
2533 นายสนิท รุจิณรงค (1) - นายวันชัย บุณยสุรัตน (9) รศ.ดร.ฑิตยา  สุวรรณชฎ (4) - นายอดุลยศักด์ิ ตีระจินดา (17) 1. นายสุทัศน  ชมตี (16)

2. นายวิชา มหาคุณ (17)
2534 นายบุญชวย ศรีสารคาม (2) - นางเพชรพร พงศะบุตร (15) ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ (13) นายอัศวิน เสาวรส (11) 1. นายสุนทร เกงวิบูล (17) 1. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร (1)

2. นายธีระชัย เชมนะสิริ (18) 2. นายทวี ชูทรัพย (2)
3. นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสด์ิ (2)

2535 1. ดร.มนัสพาสน ชูโต (5) 1. ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล (1) นางเตือนใจ ดีเทศน (23) ศ.เทียนฉาย กีระนันทน (16) ร.อ.ปราศรัย ทรงสุรเวทย (6) ดร.สวราช สัจจมารค (17) ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี (15)
2. ดร.ชูวงศ  ฉายะบุตร (7) 2. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน (8)
3. นายมหิดล จันทรางกูร (10)

2536 1.นายมนตรี  ชาลีจันทร(4) นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (1) ร.ต. อนุกูล สุภาไชยกิจ (3) 1. ศ.จรูญ สุภาพ (6) - นายธีรพจน จรูญศรี (24) นายเอนก นาวิกมูล (25)
2. นายอารีย  วงศอารยะ (9) 2. ศ.ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (6)
3. พ.ต.ต.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ (18)

4. นายจรัญ ภักดีธนากุล (21)

ทําเนียบนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2527 - 2560 (แยกตามป)



ป ขาราชการประจํา ขาราชการการเมือง ขาราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องคกรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ
หรือนักการเมือง พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ จนท.องคกร วิชาชีพอิสระหรือ และองคการมหาชน เปนพิเศษ

หรือผูนําชุมชน ระหวางประเทศ องคกรเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน

2537 1. พล ต.อ. ไมตรี ชวลิตธํารง (6) - นางเตือนใจ บุรพรัตน (8) ดร.จักรพันธ  วงษบูรณาเวทย(18) นายกษิดิส โรจนกร (24) นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ (12) นายชินเทพ  วิทยานุกรณ
2. นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ (11) (พระครูวิมลญาณอุดม) (4)

2538
2539 1. นายบรรจง กันตวิรุฒ (12) - - - นายเกริกไกร จีระแพทย (16) 1. นายศรทรง กีรติบุตร (13) 1. ร.ต.เพชร  คุมสอน (3)

2. นายชนะศักด์ิ  ยุวบูรณ (14) 2. นางนาฎอนงค หิรัญบูรณะ (13) 2. นางวรพันธ ศิริวงษ ณ อยุธยา (8)
2540 - 1. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (11) - - 1.ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ (12) นายยรรยง คุโรวาท (10) - 1. ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร (1)
2541 2. นายวีระ รอดเรือง (11) 2. ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ (18) 2. นายณัฎฐ ศรีวิหค (9)

3. นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ (14)
4. นายพลากร สุวรรณรัฐ (20)

2542
2543 1. นายสุดจิต นิมิตกุล (12) ร.ต.อนุกูล สุภาไชยกิจ (3) นายสุรพงษ  ภูธนะพิบูล (26) รศ.ประหยัด  หงสทองคํา (8) - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย (14) 1. นายยุวรัตน กมลเวช (2)

2. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน (14) - 2. ศ.ดร.อมร รักษาสัตย (4)
3. นายไพโรจน พรหมสาสน (15) 3. ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ (5)
4. นายกษิต ภิรมย (17)

2544 1. ดร.รณรงค นพคุณ (13) 1. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ (38) - 1. รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร (14) นางจุฑามาศ ศิริวรรณ (17) 1. นายจักรภพ เพ็ญแข (38) 1. ดร.วีรพงษ  รามางกูร (14)
2. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ (13) 2. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร (18) 2. รศ.ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (17) 2. นายประสาร มฤคพิทักษ (20) 2. นายดํารง รัตนพานิช (8)
3. นายศิวะ แสงมณี (16) 3. นายประวิช รัตนเพียร (26) 3. ทานผูหญิง พรรณวดี  จุฑารัตนกุล (13)

4. นายประวิทย สีหโสภณ (16) 4. นางกุณฑลา สันติประภพ (8)
5. นายอสิพล จับจิตรใจดล (17)
6. นางบุญทิพา สิมะสกุล (19)
7. นายอนุชา โมกขะเวส (21)

ไมมีการพิจารณา

งดจัดงาน



ป ขาราชการประจํา ขาราชการการเมือง ขาราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องคกรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ
หรือนักการเมือง พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ จนท.องคกร วิชาชีพอิสระหรือ และองคการมหาชน เปนพิเศษ

หรือผูนําชุมชน ระหวางประเทศ องคกรเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน

2545 1. นายมนุชญ วัฒนโกเมร (15) นายสหัส พินทุเสนีย (8) - รศ.ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู (22) - นายเกียรติสม กลิ่นสุวรรณ (17) นางศจี โพธิปกษ (9)
2. นายปยะพันธ จัมปาสุต (19)

2546 1. นายสีมา สีมานันท (15) นายปรีชา เลาหพงศชนะ (25) นายสุพงษ ศรลัมพ (2) -  นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ (23)  ดร.อภิชัย จันทรเสน (19)  นางสุดา ยืนยง (13)
2. นายวีระ เสรีรัตน (15)
3. นายชัยยันต โปษยานนท (15)
4. นายวิจารณ ไชยนันทน (16)
5. นายพงศโพยม วาศภูติ (20)
6. ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย (22)

2547 1. นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย (16) นายปรีดี หิรัญพฤกษ (10) - ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล (19) - 1. ดร.โสภิต สถิรางกูร (9) นายพลากร สุวรรณรัฐ (20)
2. ดร.สุพจน ไขมุกต (13) 2. นายกิตติ ธนากิจอํานวย (27)
3. นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร (17)
4. นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน (18)

2548 1. นายปรีชา วัชราภัย (20) นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (11) รศ.ดร.ปราโมทย นาครทรรพ (8) - - นายมนูญ ศิริวรรณ (18) รศ.ประณต นันทิยะกุล (14)
2. นายประชา เตรัตน (24)

2549 1. นายประกิจ ประจนปจจนึก (18) - - ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ (26) - นางสดศรี สัตยธรรม (19) 1. นายอารีย วงศอารยะ (9)
2. นายสุวิทย สิมะสกุล (19) 2. นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ (12)
3. พ.ต.อ.ยุทธบูล ดิสสะมาน (21) 3. นายเกริกไกร จีระแพทย (16)
4. นายวิชัย ศรีขวัญ (21) 4. ศ.พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล (17)

5. นายอดุลย จันทรศักด์ิ (17)
6. รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค (26)

2550 1. นายชัยเกษม  นิติสิริ (20) - - ศ.ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา (11) - - - นายชํานาญ จันทรเรือง (30)
2. นายสุธี มากบุญ (22)
3. นายวิบูลย  สงวนพงศ (25)
4. ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ (31)

2551 1. นายดอน  ปรมัตถวินัย (20) - นายสมชาย จริยเจริญ (35) ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา (26) - นายพิษณุ นิลกลัด (25) นายสุชาติ เวโรจน (26) 1. นายจาดุร อภิชาตบุตร (22)
2. นายนัทธี จิตสวาง (22) 2. นายวีรัส ประเศรษโฐ (33)
3. นายปรีชา บุตรศรี (22)
4. นายปรีชา เรืองจันทร (25)



ป ขาราชการประจํา ขาราชการการเมือง ขาราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องคกรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ
หรือนักการเมือง พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ จนท.องคกร วิชาชีพอิสระหรือ และองคการมหาชน เปนพิเศษ

หรือผูนําชุมชน ระหวางประเทศ องคกรเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน

2552 1. นายจุลสิงห วสันตสิงห (21) - วาที่ ร.อ. จิตร ศิรธรานนท (22) - - - - 1. ศ.(พิศษ)ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา (3)

2. นายกิตติ  วะสีนนท (22) 2. นายตอพงษ อํ่าพันธุ (22)
3. นายสมพร ใชบางยาง (23)
4. นายสยุมพร  ลิ่มไทย (23)

2553 1. นายยรรยง  พวงราช (23) นายวิทยา คุณปลื้ม (37) นายอรรถพร สุวัธนเดชา (28) รศ.พิทยา บวรวัฒนา (22) นางจุฑาพร  เริงรณอาษา (26) 1.นายสมเกียรติ หัตถโกศล (22) - นายวิเชียร ชิดชนกนารถ (29)
2. นายวิทยา  ผิวผอง (24) 2.นายทินกร เรือนทิพย (22)
3. นายธวัชชัย  เทอดเผาไทย (24)
4. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว (27)

2554 1. นายชัยยงค  สัจจิพานนท (24) - - - - - 1. นายวรพงษ รวิรัฐ (25) -
2. นายเริงศักด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี (24) 2. นางกมลวรรณ วิปุลากร (34)
3. นายประภาศ บุญยินดี (25)

2555 1. นายชวน ศิรินันทพร (24) นายภูมิธรรม เวชยชัย (25) - รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (29) - 1. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน (19) - -
2. นางสาวเบญจวรรณ อานเปรื่อง (25) 2. นายอภัยชนม วัชรสินธุ (24)
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย (27)
4. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ (32)

2556
2557
2558
2559 นายอภินันท ซื่อธานุวงศ (27) ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย (21) นายสาย กังกเวคิน (14) ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย (20)  - นายสมบูรณ เผาบรรจง (27)  -  -

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร (28) ผศ.ดร.อนุสรณ ธรรมใจ (38) นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค (31)
ร.ต.ท. อาทิตย บุญญะโสภัต (30)
นายจรินทร จักกะพาก (30)
นายวิทวัส ศรีวิหค (32)
นายจตุพร บุรุษพัฒน (36)

2560
หมายเหตุ    ป 2527 - 2549 ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกในสาขาองคกรอิสระของรัฐและองคการมหาชน

งดจัดงาน

งดจัดงาน
งดจัดงาน
งดจัดงาน



แบบเสนอรายช่ือนิสิตเกา ที่สมควรไดรับการพิจารณา
เพ่ือคัดเลือกเปนนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป ๒๕61

ขาพเจา.....................................................................................นิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ รุน.............
ในฐานะ (...........) ผูประสานงานรุน

(...........) คณะอนกุรรมการสรรหาและคัดเลือก
(...........) คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการอํานวยการ ส.ร.จ.
(...........) นิสิตเกา

ขอเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ประจําป ๒๕61 ดังนี้

สาขา ผูสมควรเปนนิสิตเกาดีเดน รุน หมายเหตุ
๑. ขาราชการประจํา

๒. ขาราชการการเมืองหรือนักการเมือง

๓. ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
หรือผูนําชุมชน

๔. นักวิชาการ

๕. พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาท่ี
องคกรระหวางประเทศ

๖. ธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระหรือ
องคกรเอกชนเพ่ือสาธารณะประโยชน

๗. องคกรอิสระของรัฐและองคการมหาชน

๘. เชิดชูเกียรติเปนพิเศษ

ลงชื่อ...........................................................
(...........................................................)
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รายละเอียดประกอบการเสนอรายช่ือ

ผูไดรับการเสนอช่ือ.............................................................................................................................
สาขา...................................................................................................................................................

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ท่ีอยู.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท.......................................................................................................................................
ประวัติโดยยอ.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลงานโดดเดนเปนท่ีประจักษ

ป พ.ศ. ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติท่ีไดรับการยกยอง
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