
ที่ บค. ๒๕๖๔/๐๑ ๘   มกราคม   ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับ รางวัลบุคคลตัวอย่างแหง่ปี /รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

เรียน ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สิ่งทีส่่งมาด้วย รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการ จำนวน   ๑ ชุด 

 มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ได้จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงาม
ความดีมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบ
ต่างๆ  กิจกรรมการมอบ“รางวัล”จึงเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิเพ่ือสังคมไทยได้เลือกมาเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจให้
บุคคล ให้องค์กร ยึดมั่นในการประกอบคุณงามความดี  สำหรับแนวทางปฏิบัติ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินได้
ดำเนินการคัดเลือก คัดสรร บุคคล และองค์กร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  มีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เข้ารับ รางวัลบคุคลตัวอยา่งแห่งปแีละรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 

ในโอกาสนี้ คณะทำงานรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี และ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔” ได้เห็น
กิจกรรมทางสังคม และผลงานเชิงประจักษ์ของ ท่าน/องค์กร ที่เผยแพร่ในโซเซียลมีเดีย ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ  คณะทำงานจึงมีความเห็นพ้องกันว่า “ท่าน/องค์กร” มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่
เหมาะสมในการเข้ารับรางวัล  รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี/รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔  โดย
รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แนบมา และ/หรือ หากท่านเห็นว่ามีบุคคลอ่ืนที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ท่านสามารถเสนอรายชื่อให้เข้ารับรางวัลได้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการร่วมกันส่งเสริมการทำความดี ตอบแทนคุณ
แผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งเพ่ือเป็นเกียรติประวัติของครอบครัว วงศ์ตระกูล สืบไป และยังเป็นการส่งเสริมเจตนารมณ์ 
“คุณภาพคนไทยคือคุณภาพสังคมไทย”  

จงึเรียนมาโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นางสาววรินทร  สุธรรมซาว) 
ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 
ประสานงาน : นาย วีรภัทร   อรุณศริิประเสริฐ    อนุกรรมการ    โทร. 086-440-1722   หรือ  094-956-6393     ID Line  maxcaa 
สายตรงผู้จัดการ : นางสาววรินทร สธุรรมซาว         โทร. 095-614-5492    

................................................................................................................................................................................................................................................................... 
มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย  เลขที่ ๑๓๗  ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ   กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๙-๔๔๙๐  

 โทรสาร ๐-๒๓๗๙-๔๔๙๐๘-๙ Email : sentangthai@hotmail.com www.thaiawards.org 
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เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
       1.เพื่อโปรดพิจารณา
       2.เห็นควรมอบ หน.บริหารและวางแผน มอบ
งานบุคลากร (นส.ฤทัยรัตนน์) ดำเนินการประชา
สัมพันธ์หน่วยงานภายในทราบ


2 กุมภาพันธ์ 64

2 ก.พ. 64

ปิยะ ประสงค์จันทร์



 รางวัลไทย    รางวัลเกียรติยศ....บนเส5นทางชีวิต   
  โครงการหนึ่งล5านกล5าความดีตอบแทนคุณแผCนดิน  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  

ประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอยCางแหCงปK / ความดีตอบแทนคุณแผCนดิน” ประจำปK ๒๕๖๔ 
........................................................................................................ 

 
มลูนิธิเพื่อสังคมไทย ดำเนนิการจดทะเบียนจัดตั้งเป5นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต>วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 

เลขทะเบียนลำดบัที่ ๔๗๙๒ และ มีทีต่ั้งเลขที ่๑๓๗ ถนนศรีนครินทรK แขวงหวัหมาก เขตบางกะปL กรงุเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ มูลนธิิ
เพือ่สังคมไทย มวีัตถุประสงคKหลกัคอื  (๑) พัฒนาจิตใจและคุณธรรมประชาชน ยกย>องสนับสนนุผู[ประกอบคุณงามความดี ( ๒) ส>งเสริม
สนับสนุนร>วมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการเกษตรอตุสาหกรรม  ( ๓) พฒันาทรัพยากรบคุคลในสาขาต>างๆ (๔) 
รณรงคKรักษาสภาพสิง่แวดล[อม   (๕ ) เสรมิสร[างเอกลกัษณKไทย  (๖) ดำเนนิการเพื่อสาธารณประโยชนKหรือร>วมมือกับองคKกรการกุศล
อื่นๆ เป5นต[น 

โครงการหนึ่งล5านกล5าความดีตอบแทนคุณแผCนดิน เป5นโครงการที่ส>งเสริมให[คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง 
ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารยK โรงเรียน สถาบันการศึกษา องคKกร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให[เกิดประโยชนKสุงสุดต>อส>วนรวม ไม>ทำ
ให[สังคมเดือดร[อน ประพฤติตนอยู>ในคุณธรรม จริยธรรม เป5นคนคุณภาพแห>งสังคมไทย การจะทำความดีเพื่อเป5นคนดีของสังคมเรา
ต[องรู[จักคุณสมบัติของคนดีในสังคมเสียก>อน ซึ่งเส[นทางสู>การเป5นคนดีมีหลากหลายประการ อาทิเช>น 

ประการที่ ๑ การกระทำความดีด[วยกาย เรียกว>า กายกรรม กล>าวคือ การกระทำในสิ่งที่ดี ไม>เบียดเบียนผู[อื่นให[เกิดความ
เดือดเนื้อร[อนใจ ประพฤติปฏิบัติตนให[อยู>ในกรอบของศีลธรรมและ จริยธรรมอันดีงาม กระทำในสิ่งที่เป5นประโยชนKแก>สังคม 

ประการที่ ๒ การกระทำความดีด[วยวาจา เรียกว>า วจีกรรม กล>าวคือ การพูดจาดี มีความอ>อนหวาน ซื่อตรง พูดในสิ่งที่
สร[างสรรคK ไม>พูดปดหรือพูดหลอกลวงผู[อื่นให[หลงเชื่อเพื่อให[ได[มาซึ่ง ผลประโยชนKแก>ตน 

ประการที่ ๓ การกระทำความดีด[วยใจ เรียกว>า มโนกรรม กล>าวคือ การเป5นผู[มีความคิดด[วยจิตอันบริสุทธิ์ คิดในสิ่งที่ดีมี
ประโยชนK คิดในทางที่สร[างสรรคK ไม>คิดร[ายแก>ผู[อื่นเพียงเพราะผลประโยชนK 

เมื่อคนในสังคมปฏิบัติตามคุณสมบัติการกระทำทั้ง ๓ อย>างครบถ[วนแล[ว ก็เกิดเป5นคุณค>าของคนดี เมื่อคนในสังคมมองเห็น
คุณค>าของคนดี สังคมนั้นย>อมเต็มไปด[วย ผู[คนที่มีจิตใจโอบอ[อมอารี ช>วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นแก>ประโยชนKส>วนรวมมากกว>า
ประโยชนKส>วนตัว มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ประกอบอาชีพที่สุจริต มีความขยันขันแข็งและยึดมั่นในศีลธรรม ส>งผลให[สังคมนั้นมีแต>
ความผาสุข มีความเจริญก[าวหน[าได[อย>างรวดเร็ว เมื่อมีคนดี สังคมย>อมดีตาม สังคมดีในอุดมคติจะเกิดขึ้นได[เมื่อทุกคนเข[าใจและเห็น
พ[องกันว>า “เป5นคนดีสำคัญกว>าทุกสิ่ง” 
 ดังนั้น มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จึงได[จัดทำ โครงการหนึ่งล[านกล[าความดีตอบแทนคุณแผ>นดิน โดยการคัดเลือก คัดสรร บุคคล 
และองคKกร ที่ได[ทำความดีตอบแทนคุณแผ>นดินในรูปแบบต>าง ๆ เป5นประโยชนKต>อสังคมและประเทศชาติ บุคคลและองคKกรเหล>านี้
เหมาะสมอย>างยิ่งที่จะได[รับการเชิดชูให[เป5นแบบอย>างที่ดีต>อสังคม และเหมาะสมอย>างยิ่งที่จะได[รับการประกาศเกียรติคุณให[ได[รับ
รางวัล “บุคคลตัวอย>างแห>งปj / ความดีตอบแทนคุณแผ>นดิน” ประจำปj ๒๕๖๔ 
 
วัตถุประสงคWโครงการ 

๑. เพื่อส>งเสริมสนับสนุนยกย>อง ให[กำลังใจแก>ผู[ประกอบคุณงามความด ี 
๒. เพื่อสร[างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ในการร>วมกันตอบแทนคุณแผ>นดินในรูปแบบกิจกรรมต>างๆ เพื่อก>อให[เกิดประโยชนKต>อ

ส>วนรวม สังคม และประเทศชาติ 
๓. เพื่อส>งเสริม สนับสนุน งานด[านความมั่นคงแห>งชาต ิดำรงไว[ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษตัรยิKสืบไป 

 
ผลทีค่าดวCาจะได5รับ 

๑. ได[ส>งเสริมคนด ีให[มีกำลงัใจ มีความภูมิใจ มีความเชื่อมัน่และศรัทธาในการประกอบคุณงามความดี  
๒. ได[ส>งเสริมให[คนด ีให[มีแรงจูงใจในการตอบแทนคุณแผ>นดินในรปูแบบต>าง ๆ ก>อเกิดประโยชนKต>อส>วนรวม สังคมและ

ประเทศชาต ิ
๓. ได[ส>งเสริมงานความมั่นคงแห>งชาต ิรักษาไว[ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยK 

 
 
 
 



-๒- 
หลักเกณฑWการพิจารณา 

๑. เป5นบุคคลและองคKกรที่มีผลงานเชิงประจักษK ในการเป5นผู[ประกอบคุณงามความดี มีโครงการและกิจกรรมตอบแทนคุณ
แผ>นดินในรูปแบบต>างๆ เป5นประโยชนKต>อส>วนรวม สังคมและประเทศชาต ิ

๒. เป5นบุคคลและองคKกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต>อสังคม ประเทศชาติ และได[รับ
การยอมรับทุกภาคส>วน 

๓. เป5นบุคคลและองคKกรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองคKกร บริหารกิจการ บริหารตนเอง และเป5นแบบอย>างที่ดีต>อสังคม
และสาธารณชนต>อไป 

 
สาขาที่เปZดการพิจารณาเบื้องต5น ประเภทบุคคล และองคWกร 

สาขา ความมั่นคงแห>งชาต ิ  สาขา ส>งเสริมความมั่นคงแห>งชาต ิ  สาขา การปกครอง  
สาขา บริหารการศึกษา   สาขา บริการวชิาการแก>สังคม   สาขา ครูต[นแบบ 
สาขา บริหารและพัฒนาองคKกร  สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ   สาขา ปnองกันและปราบปราม 
สาขา การวิจัยและพัฒนา  สาขา การยุติธรรม    สาขา การแพทยKและสาธารณสุข
สาขา บริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา ส>งเสรมิการเกษตร   สาขา ส>งเสริมการท>องเที่ยว 
สาขา ผู[ทำคุณประโยชนKต>อสงัคม  สาขา ผู[ทำคุณประโยชนKต>อสังคมและประเทศชาต ิ
สาขา ผู[ทำคุณประโยชนKต>อสตรีและเยาวชน สาขา  ผู[ทำคุณประโยชนKต>อศาสนา   สาขา ส>งเสริมการกีฬา 
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา อนุรักษKทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล[อม    
สาขา พลังงาน    สาขา ส>งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
สาขา วิทยาศาสตรKและเทคโนโลย ี  สาขา นวัตกรรม    สาขา  ส>งเสริมภูมิปpญญา 
สาขา  ผู[ประกาศข>าว   สาขา  ศิลปะการแสดง   สาขา  ผู[สื่อข>าว 
สาขา การบริหารจัดการ   สาขา  พ>อตัวอย>าง    สาขา  แม>ตัวอย>าง 
สาขา ลูกกตัญqู   สาขา  ครอบครัวตัวอย>าง 
            ฯลฯ  

การสนับสนุนโครงการ 
๑. สำหรับผู[เข[ารับการประกาศเกยีรติคณุ ทางโครงการขอความอนุเคราะหKในการสนับสนุน โครงการหนึ่งล[านความดีตอบแทน

คุณแผ>นดิน จำนวนเงิน ๙,๙๐๐ บาท (เก[าพันเก[าร[อยบาทถ[วน) โดยทางโครงการจะนำเงินสนับสนุนของท>านมาดำเนินการ
ในเรือ่งการบริหารจัดการพิธีการ สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ชุดรูปภาพเดีย่วบนเวทีและรูปหมู>  

๒. สำหรับผู[ติดตาม ทางโครงการขอความอนุเคราะหKในการสนับสนุนโครงการหนึ่งล[านกล[าความดีตอบแทนคุณแผ>นดินจำนวน
เงินท>านละ  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ[วน) โดยทางโครงการจะนำเงินสนับสนุนของท>านมาดำเนินการในเรื่อง อาหาร 
เครื่องดืม่ และของที่ระลึก  

การเข5ารCวมโครงการ 
๑. ขั้นตอนการเข5ารCวมโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๑  นำส>งแบบประมวลประวัติและผลงานเพิม่เติมพร[อมรูปกิจกรรมและใบตอบรับเข5ารCวมโครงการฯ 
      ตามช>องทางใดช>องทางหนึ่งดังต>อไปนี ้

• Email : sentangthai@hotmail.com   โทรสาร  ๐๒ ๓๗๙๔๔๙๘ / ๐๒ ๓๗๙๔๔๙๙ 

• Line  ID  ๓๐๓๕๙๖๑   วรนิทร  สุธรรมซาว 

• ไปรษณียK   ผู[จดัการโครงการหนึ่งล[านกล[าความดีตอบแทนคุณแผ>นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  
            เลขที่ ๑๓๗ ถนนศรนีครินทรK แขวงหัวหมาก เขตบางกะปL กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 

 ขัน้ตอนที่ ๒ รอหนังสือแจ[งผลการพิจารณาและหนังสือเชิญเข[าร>วมโครงการอย>างเป5นทางการ 
ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได[รับหนังสือแจ[งผลการพิจารณาและหนังสือเชิญเข[าร>วมอย>างเป5นทางการ ให[ดำเนินการลงทะเบียนตาม
รายละเอียดที่ระบุไว[ในแบบตอบรับเข[าร>วมโครงการฯ  

 ขั้นตอนที่ ๔ เข[าร>วมพิธีการตามกำหนดการ 
 
 
 



-๓- 
 

๒. หมดเขตรับแบบประมวลประวัติผลงาน ภายในวันที ่๒๖ กุมภาพันธK ๒๕๖๔ 
๓. กำหนดจัดกิจกรรม วันศุกรK ที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห[องชัยพฤกษK ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ  

ตามกำหนดการที่แนบมา 
๔. ประสานงานรายละเอียดเพิ่มเติมได[ที ่คุณวรินทร สุธรรมซาว ผู[จัดการโครงการหนึ่งล[านกล[าความดีตอบแทนคณุแผ>นดิน   

โทร 095-6145492 ID line ๓๐๓๕๙๖๑ 
 

 

รางวัลบุคคลตัวอย>างประจำปj ๒๕๖๓                                                            รางวัลความดีตอบแทนคณุแผ>นดินประจำปj ๒๕๖๓ 

 มอบเงินมูลนิธิพระดาบส                                                 มอบเงินโครงการสานใจไทยสู>ใจใต[ มูลนิธิรัฐบุรษุพลเอกเปรม ติณสลูานนทK 
 จำนวนเงิน ๒๗๘,๖๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓          จำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สนับสนุนงานสาธารณสุขรCวมบริจาคอุปกรณWจุดคัดกรองโรคระบาด COVID-19 
และ สนับสนุนภาคประชาชน-ข5าวกลCอง ณ กรมประชาสัมพันธWและอีกหลากหลายโครงการ 
ติดตามผลงานได5ที่ www.thaiawards.org https;//www.facebook.com/thaiaward 

 
 
 

                                แสกน QR CODE                                   ID Line : Sentanggrop 



  

กำหนดการ 

โครงการหน่ึงล/านกล/าความดีตอบแทนคุณแผ;นดิน มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

ประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย;างแห;งปJและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ;นดิน” ประจำปJ ๒๕๖๔ 

วันศุกรQ ท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห/องชัยพฤกษQ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

ประธานพิธี : อยู;ในระหว;างการตอบรับอย;างเปYนทางการ 

--------------------------------------------- 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐  น.    เป_ดรับลงทะเบียน รับของท่ีระลึก รับอาหารว;าง ถ;ายรูปเก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐  น.    ประธานพิธีเดินทางมาถึงหอประชุม เข/าห/องรับรอง 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐  น.    เข/าสู;พิธีการมอบรางวัลเกียรติยศ...บนเส/นทางชีวิต 

• คณะกรรมการและทุกฝcายท่ีเก่ียวข/องเข/าสู;ห/องพิธีการ 

• ประธานพิธีเข/าสู;ห/องพิธีการ 

• ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร/อมทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณQ 

• ประธานอำนวยการจัดงาน กล;าวรายงานวัตถุประสงคQ 

• ชมวีดีทัศนQ “มูลนิธิเพ่ือสังคมไทยกับการร;วมสร/างสรรคQสังคมไทย” 

• ประธานพิธีมอบโล;ประกาศเกียรติคุณ  

• ประธานพิธีกล;าวให/โอวาท พร/อมแสดงความยินดีกับผู/ได/รับการประกาศเกียรติคุณ 

• ประธานพิธีรับมอบของท่ีระลึก 

• ตัวแทนผู/รับรางวัลกล;าวแสดงความรู/สึกและกล;าวขอบคุณ  

• ประธานมูลนิธิเพ่ือสังคมไทยกล;าวแสดงความยินดีและขอบคุณ 

• ร;วมร/องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เวลา ๑๖.๓๐ น.  จบพิธีการพร/อมถ;ายรูปร;วมกันเปYนท่ีระลึก 

 

            *กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได/ตามเหมาะสม 



 

นำส%งประวัตแิละผลงาน ประเภท บุคคล           รางวัลบุคคลตัวอย%างแห%งป;  ประจำป; ๒๕๖๔ 

      รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ%นดิน ประจำป; ๒๕๖๔ 

     

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

 

§ ชื่อเจ(าของผลงาน .....................................................................นามสกุล........................................................................................... 

ชื่อองค5กร............................................................................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ป</เกิด...............................................สถานที่ทำงาน........................................................................................................... 

ตำแหนEง............................................................................................โทรศัพท5มือถือ.......................................................................... 

โทรศัพท5สำนักงาน......................................................................โทรสาร........................................................................................... 

§ ชีวประวัติ ( เรื่องราวเบือ้งต(นของการดำเนินชีวิตจากอดีตสูEปNจจุบัน พอสังเขป) 

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

§ ประวัติการศึกษา

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

§ ประวัติในการทำงาน/รับราชการ 

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

§ หลักในการทำงาน

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

§ ประวัติดีเดEนในการทำงานที่ถือได(วEาเปTนเกียรติยศและความภาคภูมิใจพร(อมรูปภาพผลงานพอสังเขป

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

§ กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมและโครงการที่เปTนประโยชน5ตEอประเทศชาตพิร(อมรูปภาพผลงานพอสังเขป

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

     ข(าพเจ(าขอรับรองวEา ข(อความระบุไว(ในใบสมัครนี้เปTนความจริงและข(าพเจ(ายินดีให(ความรEวมมือกับโครงการตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

 

ลงชื่อ............................................................ผู(ให(รายละเอียด 

(.....................................................................) 

ตำแหนEง........................................................ 

วันที่.............................................................. 

 

หมายเหต ุ ในการจัดสEงประวัติผลงานขอให(มีมากกวEา   ๑  หน(ากระดาษ เอ ๔  ไมEรวมรูปภาพ  

สEงทาง email หรือ  fax  หรือ ID line ๓๐๓๕๙๖๑  

 

 

แบบประมวลประวัติและผลงาน 
รางวัล “บุคคลตัวอย%างแห%งป;และความดีตอบแทนคุณแผ%นดิน” ประจำป; ๒๕๖๔ 

โครงการหน่ึงลMานกลMาความดีตอบแทนคุณแผ%นดิน โดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 



 

แบบประมวลประวัติและผลงาน 
รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ%นดิน” ประจำป; ๒๕๖๔   

โครงการหน่ึงลMานกลMาความดีตอบแทนคุณแผ%นดิน โดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

 

นำส%งประวัตแิละผลงาน ประเภท องคSกร          รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ%นดิน ประจำป; ๒๕๖๔ 

       

    สาขา……………………………….……………………………………………………………………….. 

 

§ ชือ่องค5กร........................................................................................................................................................................................... 

ที่อยูE ................................................................................................................................................................................................. 

โทรศัพท5สำนักงาน......................................................................โทรสาร........................................................................................... 

§ ชื่อผู(บรหิารองค5กร.....................................................................นามสกุล........................................................................................... 

ตำแหนEง................................................................................................โทรมือถือ.............................................................................. 

§ ความเปTนมาขององค5กร 

§ วิสัยทัศน5 (Vision) 

§ พันธกิจ (Mission) 

§ เปnาหมายหรือเปnาประสงค5 (Goals) 

§ วัตถุประสงค5 (Objectives) 

§ ประวัติดีเดEน (ผลประกอบการ) ในการทำงานที่ถือได(วEาเปTนเกียรติยศและความภาคภูมิใจพร(อมรูปภาพผลงานพอสังเขป 

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

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

§ กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม (CSR) และโครงการทีเ่ปTนประโยชน5ตEอประเทศชาตพิร(อมรูปภาพผลงานพอสังเขป

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

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

     ข(าพเจ(าขอรับรองวEา ข(อความระบุไว(ในใบสมัครนี้เปTนความจริงและข(าพเจ(ายินดีให(ความรEวมมือกบัโครงการตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู(ให(รายละเอียด 

(.....................................................................) 

ตำแหนEง........................................................ 

วันที.่............................................................. 

 

หมายเหต ุ ในการจัดสEงประวัติผลงานขอให(มีมากกวEา   ๑  หน(ากระดาษ เอ ๔  ไมEรวมรูปภาพ  

สEงทาง email หรือ  fax หรือ Id line ๓๐๓๕๙๖๑ 



หนังสือตอบรับเข-าร/วมโครงการหนึ่งล-านกล-าความดีตอบแทนคุณแผ/นดิน  

รางวัลบุคคลตัวอย/างแห/งปCและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ/นดิน ประจำปC ๒๕๖๔ 

ในวันศุกรM ท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห-องชัยพฤกษM ๒  หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 

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

ข-าพเจ-ามีความประสงคMเข-ารับรางวัล 

ประเภท  บุคคล        รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ:นดิน   สาขา........................................................................... 

             บคุคล        รางวัลบุคคลตัวอย:างแห:งป@            สาขา...........................................................................                                                 

         องคAกร รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ:นดิน   ดCาน............................................................................. 

 

ชื่อ-สกุล..........................................................ตำแหน:ง.............................................................................................................................. 

หน:วยงาน................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู: .................................แขวง/ตำบล...............................เขต/อำเภอ..................................จังหวัด........................................................

รหัสไปรษณียA........................................โทรศัพทAมือถือ...............................................................โทรสำนักงาน..........................................

โทรสาร.................................................................Email........................................................... 

 

 ตามที ่ คณะกรรมการ รางวัลบุคคลตัวอย/างแห/งปCและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ/นดิน ไดCพิจารณาใหCขCาพเจCา/องคAกร

ของขCาพเจCา เปXนหนึ่งในผูCเขCารับรางวัลประจำป@ ๒๕๖๔ ขCาพเจCารูCสึกภูมิใจเปXนอย:างยิง่ที่ไดCรับเกียรติในครั้งนีแ้ละมีความยินดีที่จะเขCา

ร:วมพิธีการรับรางวัล  

 

อนึ่ง มูลนิธิเพื่อสังคมไทยไดCแจCงขอความอนุเคราะหAขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ขCาพเจCาเห็นว:าโครงการหนึ่งลCานกลCาความ

ดีตอบแทนคุณแผ:นดินเปXนโครงการที่เปXนประโยชนAต:อสังคมอย:างแทCจริง จึงขอร:วมสนับสนุนมูลนิธิเพื่อสังคมไทยตามที่ไดCขอการ

สนับสนุนมา ดังรายการต:อไปนี้ 

การสนับสนุนหลัก 

๑. สนับสนุนโครงการหนึ่งล-านกล-าความดีตอบแทนคุณแผ/นดิน จำนวนเงิน ๙,๙๐๐ บาท (เกCาพันเกCารCอยบาทถCวน) 

รวมของที่ระลึก อาหารว:าง เครื่องดื่ม ชดุภาพเดี่ยวพรCอมกรอบรูปเดี่ยว และภาพหมู:  

๒. สนับสนุนผู-ติดตามผู-ติดตาม ท/านละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถCวน)  รวมของที่ระลึก อาหารว:าง เครื่องดื่ม ผูCติดตาม 

จำนวน..............................คน รวมเปXนจำนวนเงิน.................................................บาท 

  

 การสนับสนุนเพื่อกิจกรรมทางสังคมและองคMกรการกุศล 

๑. สนับสนุน โครงการรักษMชุมชนตอบแทนคุณแผ/นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ดCานส:งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลCอม

ชมุชน จำนวนเงิน...........................................บาท (ใบเสร็จรับเงินหักลดหย/อนภาษีไม/ได-) 

 ๒.   สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส จำนวนเงิน...............................................บาท (ใบเสร็จรับเงินหักลดหย/อนภาษีได-) 

Ø  บริจาครวม ๒ รายการ ยอดรวม  ๕๐,๐๐๐ บาทขัน้ไป มอบปeายเงินบริจาคใหCประธานพิธบีนเวท ี 

ขึ้นโลโกCบนเวที /ฉากถ:ายรูปและปeายไวนิลพื้นที่ชุมชน 

Ø บริจาครวม ๒ รายการ ยอดรวม  ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ขึ้นโลโกCบนเวที /ฉากถ:ายรูป / และปeายไวนิลพื้นทีชุ่มชน 
 

 

รวมสนับสนุนทกุรายการเปXนจำนวนเงิน...................................................บาท  (.........................................................................) 

 

 



-๒- 

ขั้นตอนการร/วมโครงการ 

๑. ดำเนินการส:งใบตอบรับมายังมูลนิธิเพือ่สังคมไทย ทางemail : sentangthai@hotmail.com หรือID line ๓๐๓๕๙๖๑ 

หรือ แฟกซA ๐๒-๓๗๙๔๔๙๘, ๐๒-๓๗๙๔๔๙๙ 

๒. ดำเนินการโอนค:าสนับสนุนทุกรายการเขCาบัญชีมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ธนาคารกรุงไทย 

สาขาศรีนครินทรA บัญชีออมทรัพยAเลขที่ ๐๖๑-๐-๑๖๗๙๓-๖ เลขที่ผูCเสียภาษี ๐ ๙ ๙ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘ ๖ ๘ ๒ ๖ 

• หลักฐานโอนเงินที่เบอรAโทรสาร ๐๒-๓๗๙๔๔๙๘-๙ / email : sentangthai@hotmail.com  

โทรแจCงเจCาหนCาที่มูลนิธิที่เบอรA ๐๒-๓๗๙๔๔๙๐  

หรือ คุณวรินทร สุธรรมซาว สายด:วน โทร ๐๙๕-๖๑๔๕๔๙๒  ID Line: ๓๐๓๕๙๖๑ 

๓. เหรัญญิกจะดำเนินการแยกรายการสนับสนุนตามความประสงคAของผูCร:วมโครงการฯ 

๔. ชื่อเจCาหนCาที่ประสานงานของขCาพเจCา  

นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................

ตำแหน:ง.......................................................................โทรศัพทAสำนักงาน.......................................................................

มือถือ..............................................................................................Email....................................................................... 

 

 

ลงชื่อ.................................................................................. 

(...................................................................................)    

ตำแหน:ง............................................................................. 

หมายเหต ุ  

Ø รับรางวัลในนาม บุคคล  ส:งรูปเดี่ยวของผูCรับรางวัล ๑-๒ ภาพ  

Ø รับในนามองคAกร ส:งโลโกCองคAกร 

Ø เพื่อทำวีดีทัศนAแนะนำผูCเขCารับรางวัล ประจำป@ ๒๕๖๔ 

Ø ส:งทาง email : sentangthai@hotmail.com  หรือ  ID line ๓๐๓๕๙๖๑ 

 

 

ศูนยMประสานงานโครงการ 

มลูนิธิเพื่อสังคมไทย เลขที่ ๑๓๗ ถนนศรีนครินทรM แขวงหัวหมาก เขตบางกะปd กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

โทร ๐-๒๓๗๙-๔๔๙๐ โทรสาร ๐-๒๓๗๙-๔๔๙๘ และ ๐-๒๓๗๙-๔๔๙๙  สายด/วน ๐๙-๕๖๑๔-๕๔๙๒ 

www.thaiawards.org https;//www.facebook.com/thaiaward 

 

 

 

                                 QR CODE ประสานงาน                                    ID line : Sentanggroup 




