
 

แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

_________________ 
 

๑.  ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑   ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) .............................................................. .......................................................... 
  ชื่อ – สกุล ขณะที่ศึกษา .......................................................... ............................................................ 
 ๑.๒   ที่อยู่  ................................................................................... .................................................................  
  รหัสไปรษณีย์  …………………………..….…..…………  โทรศัพท์ ……………..…………………….………..……….. 
  อีเมล์……………………………………..………..…….......  facebook  …………………...……………………………… 
  ID LINE …………………………………………..……….... 
 

๒.  กลุ่มสาขาท่ีเสนอเข้ารับการพิจารณา (เลือกได้เพียง ๑ สาขา) 
  (   )  สาขาบริหารสถาบันการศึกษา     (   )  สาขาบริการสังคม 
  (   )  สาขาวิชาการ หรือ วิชาชีพ              (   )  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (   )  สาขาบริหารราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ  (   )  สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (   )  สาขาบริหารธุรกิจ         (   )  สาขาอ่ืน....................................................... 
 

๓.  ประวัติการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จ 
 ๓.๑  ระดับปริญญาเอก 

ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ประเทศ ชื่อปริญญา คณะ สาขา/หลักสตูร ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
       
       

  

 ๓.๒  ระดับปริญญาโท 
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ประเทศ ชื่อปริญญา คณะ สาขา/หลักสตูร ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

       
       

  

 ๓.๓  ระดับปริญญาตรี 
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ประเทศ ชื่อปริญญา คณะ สาขา/หลักสตูร ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

       
       

    

๓.๔  ระดับประกาศนียบัตร 
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ประเทศ ชื่อปริญญา คณะ สาขา/หลักสตูร ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

       
       

 
 

 

รูปถ่ายสี 
ขนาด ๒ นิ้ว 
(พร้อมไฟลร์ูป) 



๒ 
 

๔.  อาชีพ 
     (   ) รับราชการ      (   ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
          ต าแหน่งปัจจุบัน ............................................................................................................ .................................... 
 สถานที่ท างาน ............................................................. ...................................................................................... 
     (   ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว     (    ) ท างานในองค์กรธุรกิจ 
 ต าแหน่งปัจจุบัน .................................................................. .............................................................................. 
 ประเภทของธุรกิจ / วิชาชีพอิสระ  ...................................................................... .............................................. 
 ชื่อ และสถานที่ประกอบการ .............................................................................................................................  
     (   ) เกษียณอายรุาชการ 
  ต าแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณฯ ........................................................................................................................... 
           สถานที่ท างานสุดท้ายก่อนเกษียณฯ ......................................................................... ......................................... 
 

๕.  ประวัติการท างาน (กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด) 
     ๕.๑  งานประจ า (ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน) 
  ปีที่ พ.ศ............. ถึง  ............ ต าแหน่ง ...................................................... ......................................... 
  ปีที่ พ.ศ............. ถึง  ............ ต าแหน่ง ..................................................................... .......................... 
  ปีที่ พ.ศ............. ถึง  ............ ต าแหน่ง ........................................................................ ....................... 
     ๕ .๒  ต าแหน่งอ่ืน ๆ (อาทิ การเป็น/เคยเป็น สมาชิกหรือกรรมการของสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ   
   หรือสถาบันอ่ืน ๆ) 
  ปีที่ พ.ศ............. ถึง  ............ ต าแหน่ง ................................................................... ............................ 
  ปีที่ พ.ศ............. ถึง  ............ ต าแหน่ง .................................................................. ............................. 
  ปีที่ พ.ศ............. ถึง  ............ ต าแหน่ง .................................................................. ............................. 
 

๖.  เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน (เช่น  รางวัล  วุฒิบัตร  ที่ได้รับ ฯลฯ พร้อมส าเนาหลักฐานแนบ) 
 ปี พ.ศ.ทีไ่ด้รับ......................ชือ่รางวัล/วุฒิบัตร .................................................................. ............................... 
 หน่วยงานผู้มอบ........................................................... .................................................................................. ..... 
 ปี พ.ศ.ทีไ่ด้รับ......................ชือ่รางวัล/วุฒิบัตร .................................................................. ............................... 
 หน่วยงานผู้มอบ.......................................................... .................................................................................. ...... 
 ปี พ.ศ.ทีไ่ด้รับ......................ชือ่รางวัล/วุฒิบัตร ...................................................................... ........................... 
 หน่วยงานผู้มอบ........................................................... .................................................................................. ..... 
 ปี พ.ศ.ทีไ่ด้รับ......................ชือ่รางวัล/วุฒิบัตร .................................................................... ............................. 
 หน่วยงานผู้มอบ......................................................................................................................................... ......... 
 

๗.  ผลงานดีเด่นที่เสนอให้พิจารณาตามสาขาท่ีระบุในข้อ ๒ (พร้อมส าเนาหลักฐานแนบ) 
................................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ......................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................. ........................................................ 



๓ 
 

๘.  กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
................................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................................. ........................................................ 
......................................................................................................................................................... ................................ 
 

๙.  กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ......................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................. ........................................................ 
 

 
                  (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอชื่อ 
              (………………………….....................) 
                      ต าแหน่ง ……………………………………….. 
 
   ผู้เสนอชื่อในฐานะ (  ) ศิษย์เก่า ระบุปีที่ส าเร็จการศึกษา …………………. 
       (  ) ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ 
       (  ) ส่วนราชการ หรือองค์กรอ่ืน ๆ 
     โทรศัพท ์……………………………………………………….….. 
     โทรสาร  …………………………………………………………...   
     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ……………………………….……. 
     วันที่.............. เดือน……………………… พ.ศ.…..………… 
 
 

หมายเหตุ 
 ๑. ให้ผู้เสนอชื่อส่งแบบเสนอรายชื่อ ท้ังท่ีเป็นเอกสาร และไฟล์ข้อมูล พร้อมหลักฐานประกอบอืน่ ๆ  
     ในรูปแบบไฟล์ MS-Word หรือ PDF file กลบัมายังมหาวิทยาลัย ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
     หรือทางอีเมล sdd@g.cmru.ac.th หรือกรณีส่งไปรษณีย์โดยนับจากวันที่ประทับตราเป็นส าคัญ 
   โดยจ่าหน้าซองถึง 
    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
    เลขท่ี ๒๐๒ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
    จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐  
    (เอกสารเสนอช่ือศิษย์เก่าดเีด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 ๒. สามารถดาวโหลดไฟล์แบบเสนอรายชื่อได้ทางเว็บไซด์ กองพัฒนานักศึกษา www.sdd.cmru.ac.th 
 ๓. สามารถเพ่ิมระยะบรรทัดของการกรอกข้อมลูได้ตามสมควร หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

     ได้ที่ นายคมสันต์ บังคมเนตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๘๘๕๔๓๖ หรือ ๐๘๙ - ๙๙๗๗๐๐๖ 

mailto:sdd@g.cmru.ac.th
http://www.sdd.cmru.ac.th/

