
 

 

 
ที่ ส.ร.จ.  ว พิเศษ/๒๕6๒ คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
 นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น  
 ประจ าปี 256๒ 
 สมาคมนสิิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

 ๑  มีนาคม  256๒  

เรื่อง  การสรรหาและคัดเลือกนิสิตเก่ารฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจ าปี ๒๕6๒ 

เรียน  ประธานรุ่น และนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  ๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนสิิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 256๒  จ านวน 1 ชุด 
 ๒. ข้ันตอนและวิธีการเสนอรายช่ือนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 256๒  จ านวน 1 ชุด 
 ๓. แบบเสนอรายช่ือนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 256๒  จ านวน 1 ชุด 
 4. ท าเนียบนสิิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น จ านวน 1 ชุด 

  ด้วยสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ได้ก าหนดให้มีการสรรหา
และคัดเลือกนิสิตเกา่รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจ าปี 256๒ และมีพิธีมอบรางวัลในวันคืนเหยา้ 
“สิงห์ด าสัมพันธ์ ๒๕6๒” ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ในการนี้ เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 256๒          
มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕6๒ จึงขอเรียนเชิญท่านและนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ทุกท่าน ได้โปรดร่วมเสนอรายชื่อนิสิตเก่า
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ ก าหนด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑) และด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเสนอรายชื่อฯ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒) 
ภายในวันท่ี ๑5 มีนาคม ๒๕6๒ 

  คณะอนุกรรมการสรรหาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านดังเช่นที่ผ่านมา              
และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายเรงิศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี) 
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น  
ประจ าปี ๒๕6๒ 

 

 
 
ผู้ประสานงาน 
อโรชา (รุ่น ๔๒) โทร. 08 1987 9442 
ปิยภรณ์ (รุ่น 59)  โทร. 08 ๑๔๙๕ ๙๙๑๙  
ณัฐชัย (รุ่น ๖๑)  โทร. 0๖ ๓๑๙๑ ๕๕๕๔  



 
 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือกนิสติเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 256๒ 
 
 ๑.  นิสิตเก่าท่ีอยู่ในข่ายได้รับคัดเลือก 
  ๑.๑ เป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (ระดับปริญญาตรี) ตั้งแต่รุ่น 1 (พ.ศ. 2491) ถึงรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษาล่าสุด (รุ่น ๖๗) 
  ๑.๒  เป็นผู้ไม่เคยได้รับการยกย่องในสาขาน้ัน ๆ มาก่อน 
  ๑.๓  ผู้ได้รับการยกย่องในสาขาหนึ่ง ๆ มีสิทธิได้รับการพิจารณายกย่องในสาขาอื่นที่มิซ้ ากันได้  
ทั้งนี้จะต้อง เว้นระยะ ๕ ป ีนับจากปีที่เคยได้รับการยกย่องครั้งหลังสุด 
  ๑.๔  คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปีไม่มีสิทธิ
ได้รับการพิจารณา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการยกย่อง 
  ๒.๑  เป็นผู้ที่ได้ใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต  จนได้รับความส าเร็จอย่างสูง             
ในหน้าที่การงานและมีความประพฤติดี 
  ๒.๒  เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมทั่วไปในฐานะนิสิตเก่าฯ อันเป็นการน าช่ือเสียงมาสู่
สถาบันการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้ได้ตอบแทนพระคุณและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ                   
อย่างสม่ าเสมอ 
  ๒.๔  เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  ๒.๕  เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ และยินดีที่ได้รับการยกย่อง
และได้รับรางวัล 

 ๓.  สาขาของผู้ท่ีได้รับการยกย่อง 
  ๓.๑  สาขาข้าราชการประจ า 
  ๓.๒  สาขาข้าราชการการเมอืง หรือนักการเมือง 
  ๓.๓  สาขาข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน หรือผู้น าชุมชน  
  ๓.๔  สาขานักวิชาการ 
  ๓.๕  สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ 
  ๓.๖  สาขาธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  ๓.๗  สาขาองค์กรอิสระของรัฐและองค์การมหาชน 
  ๓.๘  กรณีเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ 

  หมายเหตุ การแบ่ งประเภทสาขาดังกล่าว โดยปกติจะได้รับการยกย่องสาขาละ  1 คน                       
แต่คณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาเห็นว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเกินกว่าสาขาละ 1 คนก็ได้ และหาก               
พิจารณาเห็นว่าในสาขาใดไม่มีผู้เหมาะสมก็จะไม่มีการประกาศยกย่องในสาขาน้ันก็ได ้

 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
Download แบบเสนอรายชื่อและรายละเอียดไดท่ี้

http://www.polsci.chula.ac.th หรือ สแกน

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม
❑ อโรชา (น ้าหวาน) รุ่น 42 (08 1987 9442) 
❑ ปิยภรณ์ (บิว) รุ่น 59 (08 1495 9919)
❑ ณัฐชัย (โอม) รุ่น 61 (06 3191 5554)

Line ID: polcu.awards

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ (หน้า ๑/๒)



ผู้มีสิทธิ
เสนอชื่อ

▪ ผู้ประสานงานรุ่น
▪ คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก
▪ คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอ้านวยการ ส.ร.จ.
▪ นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก

นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ้าปี 2562

ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และท้าเนียบนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น

สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์
http://www.polsci.chula.ac.th

1

เสนอรายชื่อ ผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกช่องทางที่ท่านสะดวกที่สุด)

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ 
http://www.polsci.chula.ac.th

2. กรอกข้อมูลในแบบเสนอรายชื่อ ดังนี 
- แบบเสนอรายชื่อนิสิตเก่า ที่สมควรได้รับ
การพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์
จุฬาฯ ดีเด่น ประจ้าปี 2562 (แบบ รจ. 1)

- รายละเอียดประกอบการเสนอชื่อ (แบบ รจ. 2)

1. สแกน QR CODE 

2. กรอกข้อมูลแบบเสนอรายชื่อฯ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี 
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสนอ
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมควรได้รับ
การคัดเลือกฯ และรายละเอียด
ประกอบการเสนอรายชื่อ

จัดส่งข้อมูลและยืนยันในระบบ

เลือกช่องทางการจัดส่งแบบฟอร์ม
(1) ไปรษณีย์ :  สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั น 12 อาคาร
เกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 หรือ

(2) โทรสาร: 0 2221 1134 หรือ

(3) EMAIL : POLCU.AWARDS@GMAIL.COM หรือ

(4) Line: polcu.awards

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์

2
กรอก
ข้อมูล

กรอกในเอกสารแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์

3
การจัดส่ง
แบบฟอร์ม

ขั นตอนและวิธีการเสนอรายชือ่นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ้าปี 2562

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
อโรชา (น ้าหวาน) รุ่น 42 (08 1987 9442)  ปิยภรณ์ (บิว) รุ่น 59 (08 1495 9919)  ณัฐชัย (โอม) รุ่น 61 (06 3191 5554)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ (หน้า 2/๒)



 
แบบเสนอรายช่ือนิสติเก่า ที่สมควรไดร้ับการพิจารณา 

เพือ่คดัเลือกเป็นนิสติเก่ารัฐศาสตร ์จุฬาฯ ดเีดน่ ประจ าปี ๒๕6๒ 
 

 ข้าพเจ้า.....................................................................................นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น............. 
ในฐานะ (...........)  ผู้ประสานงานรุ่น 

 (...........)  คณะอนกุรรมการสรรหาและคัดเลือก 
 (...........)  คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอ านวยการ ส.ร.จ. 
 (...........)  นิสิตเก่า 

ขอเสนอรายช่ือผูส้มควรได้รบัการคัดเลอืกเป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี ๒๕6๒ ดังนี้ 
 

สาขา ผู้สมควรเป็นนิสิตเก่าดีเด่น รุ่น หมายเหต ุ
๑. ข้าราชการประจ า 
 
 

   

๒. ข้าราชการการเมืองหรือนักการเมือง 
 
 

   

๓. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
หรือผู้น าชุมชน                   
           

   

๔. นักวิชาการ 
 
 

   

๕. พนักงานรัฐวิสาหกจิหรือเจ้าหน้าที่
องค์กรระหว่างประเทศ 
 

   

๖. ธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระหรือ
องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน ์
 

   

๗. องค์กรอสิระของรัฐและองค์การมหาชน 
 

 

   

๘. กรณีเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ 
 
 

   

 
 

ลงช่ือ...........................................................  
                (...........................................................) 

หน้า 1/2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
(แบบ รจ. 1) 



รายละเอียดประกอบการเสนอรายช่ือ 
 

 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ.......................................................................................................... 

สาขา............................................................................................................................. ... 

 

ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................... 

ท่ีอยู่................................................................................................................................................. .... 

........................................................................................................... .................................................. 

เบอร์โทรศัพท์....................................................................................................................................... 

ประวัติโดยย่อ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................ 

..................................................................................................................................................... ........ 

....................................................................................................... ....................................................... 

............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. ................................. 

ผลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ 

ปี พ.ศ. ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติท่ีได้รับการยกย่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 2/2 

(แบบ รจ. ๒) 

 
 
 

ภาพถ่าย 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔ (หน้า 1/๔)

ปี ข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง ข้าราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องค์กรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ

หรือนักการเมือง พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือ จนท.องค์กร วิชาชีพอิสระหรือ และองค์การมหาชน เป็นพิเศษ

หรือผู้น าชุมชน ระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

2527 นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (1) นายด ารง ลัทธพิพัฒน์ (3) - - - เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต (6) -

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (8)

2528 นายช านาญ 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 ไพรสณฑ์ (9) นายสามชวัญ พนมขวัญ (18) ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ (9) - นายมานิต รัตนสุวรรณ (18) -

2530 นายฉลอง กัลยาณมิตร (2) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (14) - ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (14) นายเสรี วังส์ไพจิตร (11) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (13) -

2531 นายสมพร กล่ินพงษา (2) ดร.เจริญ คันธวงศ์ (6) นายสมศักด์ิ อัตถุสัมปุณณะ (22) ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ (4) นางมัลลิกา ซิลเตอร์ (วัชราธร) (8) 1. นายสงวน ล่ิวมโนมนต์ (16) -

2. นายณรงค์ จุลชาติ (10)

2532 1. นายเอนก สิทธิประศาสน์ (1) - ศ.พิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา (3) ศ.ดร.ประเสริฐ แย้มกล่ินฟุ้ง (2) ดร.นิพนธ์ เทพวัลย์ (13) - -

2. นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช (12)

2533 นายสนิท รุจิณรงค์ (1) - นายวันชัย บุณยสุรัตน์ (9) รศ.ดร.ฑิตยา  สุวรรณชฎ (4) - นายอดุลย์ศักด์ิ ตีระจินดา (17) 1. นายสุทัศน์  ชมตี (16)

2. นายวิชา มหาคุณ (17)

2534 นายบุญช่วย ศรีสารคาม (2) - นางเพชรพร พงศะบุตร (15) ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ (13) นายอัศวิน เสาวรส (11) 1. นายสุนทร เก่งวิบูล (17) 1. พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร (1)

2. นายธีระชัย เชมนะสิริ (18) 2. นายทวี ชูทรัพย์ (2)

3. นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสด์ิ (2)

2535 1. ดร.มนัสพาสน์ ชูโต (5) 1. ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล (1) นางเตือนใจ ดีเทศน์ (23) ศ.เทียนฉาย กีระนันทน์ (16) ร.อ.ปราศรัย ทรงสุรเวทย์ (6) ดร.สวราช สัจจมาร์ค (17) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (15)

2. ดร.ชูวงศ์  ฉายะบุตร (7) 2. ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ (8)

3. นายมหิดล จันทรางกูร (10)

2536 1.นายมนตรี  ชาลีจันทร์(4) นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (1) ร.ต. อนุกูล สุภาไชยกิจ (3) 1. ศ.จรูญ สุภาพ (6) - นายธีรพจน์ จรูญศรี (24) นายเอนก นาวิกมูล (25)

2. นายอารีย์  วงศ์อารยะ (9) 2. ศ.ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (6)

3. พ.ต.ต.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ (18)

4. นายจรัญ ภักดีธนากุล  (21)

ท าเนียบนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 2527 - 256๑ (แยกตามปี) 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔ (หน้า 2/๔)

ปี ข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง ข้าราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องค์กรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ

หรือนักการเมือง พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือ จนท.องค์กร วิชาชีพอิสระหรือ และองค์การมหาชน เป็นพิเศษ

หรือผู้น าชุมชน ระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

2537 1. พล ต.อ. ไมตรี ชวลิตธ ารง (6) - นางเตือนใจ บุรพรัตน์ (8) ดร.จักรพันธ์  วงษ์บูรณาเวทย์(18) นายกษิดิส โรจนกร (24) นายโฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์ (12) นายชินเทพ  วิทยานุกรณ์

2. นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ (11) (พระครูวิมลญาณอุดม) (4)

2538

2539 1. นายบรรจง กันตวิรุฒ (12) - - - นายเกริกไกร จีระแพทย์ (16) 1. นายศรทรง กีรติบุตร (13) 1. ร.ต.เพชร  คุ้มสอน (3)

2. นายชนะศักด์ิ  ยุวบูรณ์ (14) 2. นางนาฎอนงค์ หิรัญบูรณะ (13) 2. นางวรพันธ์ ศิริวงษ์ ณ อยุธยา (8)

2540 - 1. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (11) - - 1.ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (12) นายยรรยง คุโรวาท (10) - 1. ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร (1)

2541 2. นายวีระ รอดเรือง (11)     2. ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ (18) 2. นายณัฎฐ์ ศรีวิหค (9)

3. นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ (14)

4. นายพลากร สุวรรณรัฐ (20)

2542

2543 1. นายสุดจิต นิมิตกุล (12) ร.ต.อนุกูล สุภาไชยกิจ (3) นายสุรพงษ์  ภู่ธนะพิบูล (26) รศ.ประหยัด  หงส์ทองค า (8) - นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (14) 1. นายยุวรัตน์ กมลเวช (2)
2. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (14) - 2. ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ (4)

3. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น (15) 3. ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ (5)

4. นายกษิต ภิรมย์ (17)

2544 1. ดร.รณรงค์ นพคุณ (13) 1. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (38) - 1. รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร (14) นางจุฑามาศ ศิริวรรณ (17) 1. นายจักรภพ เพ็ญแข (38) 1. ดร.วีรพงษ์  รามางกูร (14)

2. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ (13) 2. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร (18) 2. รศ.ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล (17) 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์ (20) 2. นายด ารง รัตนพานิช (8)

3. นายศิวะ แสงมณี (16) 3. นายประวิช รัตนเพียร (26) 3. ท่านผู้หญิง พรรณวดี  จุฑารัตนกุล (13)

4. นายประวิทย์ สีห์โสภณ (16)   4. นางกุณฑลา สันติประภพ (8)

5. นายอสิพล จับจิตรใจดล (17)  

6. นางบุญทิพา สิมะสกุล (19)   

7. นายอนุชา โมกขะเวส (21)

ไม่มีการพิจารณา

งดจัดงาน



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔ (หน้า 3/๔)

ปี ข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง ข้าราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องค์กรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ

หรือนักการเมือง พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือ จนท.องค์กร วิชาชีพอิสระหรือ และองค์การมหาชน เป็นพิเศษ

หรือผู้น าชุมชน ระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

2545 1. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร (15) นายสหัส พินทุเสนีย์ (8) - รศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค  าชู (22) - นายเกียรติสม กล่ินสุวรรณ (17) นางศจี โพธิปักษ์ (9)

2. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต (19)          

2546 1. นายสีมา สีมานันท์ (15) นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ (25) นายสุพงษ์ ศรลัมพ์ (2) -  นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์ (23)  ดร.อภิชัย จันทรเสน (19)  นางสุดา ยืนยง (13)

2. นายวีระ เสรีรัตน์ (15)  

3. นายชัยยันต์ โปษยานนท์ (15)

4. นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ (16)

5. นายพงศ์โพยม วาศภูติ (20)

6. ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ (22)

2547 1. นายชัยสิทธ์ิ โหตระกิตย์ (16) นายปรีดี หิรัญพฤกษ์ (10) - ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล (19) - 1. ดร.โสภิต สถิรางกูร (9) นายพลากร สุวรรณรัฐ (20)

2. ดร.สุพจน์ ไข่มุกต์ (13)  2. นายกิตติ ธนากิจอ านวย (27)

3. นายอุดมศักด์ิ อัศวรางกูร (17) 

4. นายเกษมศักด์ิ แสนโภชน์ (18)  

2548 1. นายปรีชา วัชราภัย (20) นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (11) รศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ  (8) - - นายมนูญ ศิริวรรณ (18) รศ.ประณต นันทิยะกุล (14)

2.  นายประชา เตรัตน์ (24)

2549 1. นายประกิจ ประจนปัจจนึก (18) - - ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ (26) - นางสดศรี สัตยธรรม (19) 1. นายอารีย์ วงศ์อารยะ (9)

2. นายสุวิทย์ สิมะสกุล (19)                2. นายโฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์ (12)

3. พ.ต.อ.ยุทธบูล ดิสสะมาน (21) 3. นายเกริกไกร จีระแพทย์ (16) 

4. นายวิชัย ศรีขวัญ (21) 4. ศ.พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล (17)

    5. นายอดุลย์ จันทรศักด์ิ (17)

6. รศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (26)

2550 1. นายชัยเกษม  นิติสิริ (20) - - ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (11) - - - นายช านาญ จันทร์เรือง (30)

2. นายสุธี มากบุญ (22)

3. นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ (25)

4. ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ (31)

2551 1. นายดอน  ปรมัตถ์วินัย (20) - นายสมชาย จริยเจริญ (35) ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา (26) - นายพิษณุ นิลกลัด (25) นายสุชาติ เวโรจน์ (26) 1. นายจาดุร อภิชาตบุตร (22)

2. นายนัทธี จิตสว่าง (22) 2. นายวีรัส ประเศรษโฐ (33)

3. นายปรีชา บุตรศรี (22)

4. นายปรีชา เรืองจันทร์ (25)



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔ (หน้า 4/๔)

ปี ข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง ข้าราชการหรือ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือ องค์กรอิสระของรัฐ กรณีเชิดชูเกียรติ

หรือนักการเมือง พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือ จนท.องค์กร วิชาชีพอิสระหรือ และองค์การมหาชน เป็นพิเศษ

หรือผู้น าชุมชน ระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนเพ่ือ

สาธารณประโยชน์
2552 1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (21) - ว่าท่ี ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์ (22) - - - - 1. ศ.(พิเศษ)ทองต่อ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา (3)

2. นายกิตติ  วะสีนนท์ (22)    2. นายต่อพงษ์ อ่ าพันธ์ุ (22)
3. นายสมพร ใช้บางยาง (23)
4. นายสยุมพร  ล่ิมไทย (23)

2553 1. นายยรรยง  พวงราช (23) นายวิทยา คุณปลื ม (37) นายอรรถพร สุวัธนเดชา (28) รศ.พิทยา บวรวัฒนา (22) นางจุฑาพร  เริงรณอาษา (26) 1.นายสมเกียรติ หัตถโกศล (22) - นายวิเชียร ชิดชนกนารถ (29)
2. นายวิทยา  ผิวผ่อง (24) 2.นายทินกร เรือนทิพย์ (22)
3. นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย (24)
4. นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแก้ว (27)

2554 1. นายชัยยงค์  สัจจิพานนท์ (24) - - - - - 1. นายวรพงษ์ รวิรัฐ (25) -
2. นายเริงศักด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี (24) 2. นางกมลวรรณ วิปุลากร (34)
3. นายประภาศ บุญยินดี (25)

2555 1. นายชวน ศิรินันท์พร (24) นายภูมิธรรม เวชยชัย (25) - รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (29) - 1. นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ (19) - -
2. นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปร่ือง (25) 2. นายอภัยชนม์ วัชรสินธ์ุ (24)
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (27)

4. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ (32)
2556
2557
2558
2559 นายอภินันท์ ซ่ือธานุวงศ์ (27) ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย (21) นายสาย กังกเวคิน (14) ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ (20)  - นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง (27)  -  -

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร (28) ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (38) นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ (31)  
ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต (30)
นายจรินทร์ จักกะพาก (30)
นายวิทวัส ศรีวิหค (32)
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (36)

2560
2561 ศ.(พิเศษ)เข็มชัย ชุติวงศ์ (25) นายดอน ปรมัตถ์วินัย (20) - ศ.ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข (26) นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน (21) นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ (23) นายกฤตบุญ (ปิยะ) รณร่ืน (22)

นายวิบูลย์ คูสกุล (27) นายสุธี มากบุญ (22) นายปิยะ ปะตังทา (24) นายประวิทย์ ด่านกิตติกุล (26)
นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ (31) นายวัส ติงสมิตร (24)
นายฐานิศร์ ณ สงขลา (32)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (36)

หมายเหตุ    ปี 2527 - 2549 ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกในสาขาองค์กรอิสระของรัฐและองค์การมหาชน

งดจัดงาน

งดจัดงาน
งดจัดงาน
งดจัดงาน


