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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)

ผู้เป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น (ท าเนียบนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 2527 - 2562)
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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
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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)
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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)

2562 นายพิทักษ์ อบสุวรรณ  (2๔) - นายเฉลิมพล โชตินุชิต  (๓๕) รศ.ดร.เอก ตั งทรัพย์วัฒนา (๓๘) นางกานดา วัชราภัย (๒๑) นายฐากูร บุนปาน (๓๒) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (2๔) -
นายบรรสาน บุนนาค (๓๐) ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ (2๙)
นายทรงพล สวาสด์ิธรรม (3๐)
นายชยพล ธิติศักด์ิ  (3๑)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ (3๓)
นายประยูร รัตนเสนีย์ (3๓)

หมายเหตุ    ปี 2527 - 2549 ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกในสาขาองค์กรอิสระของรัฐและองค์การมหาชน

งดจัดงาน

งดจัดงาน
งดจัดงาน
งดจัดงาน


