บัญชีจุฬาฯ ดีเด่ น
ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้
ความรู ้ความสามารถในวิชาชี พจนประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ประกอบคุณงามความดี
สร้างชื่อเสี ยงหรื อมีผลงานดีเด่นในวงราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุ รกิจเอกชน หรื อองค์กรอื่นใด ทาคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
ความเป็ นมา:
เป็ นที่ ท ราบกันดี ว่าคณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบัญชี จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นสถาบันการศึ กษาที่ ได้รับการ
สถาปนา มายาวนานถึง 82 ปี ซึ่ งประกอบด้วยนิ สิตเก่าและคณาจารย์ที่ร่วมกันสร้างชื่ อเสี ยงให้คณะฯ ตลอดมา สมาคมนิ สิตเก่า
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้สรรหานิสิตเก่า ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาชี พต่าง ๆ มา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการสดุดีให้เป็ นนิสิตเก่าดีเด่นของคณะฯ ซึ่ งผลการตัดสิ นเป็ นที่ยอมรับประจักษ์ชดั กันทัว่ ไป
ในปี พ.ศ.2563 นี้ นับ ได้ว่าจะเป็ นการสรรหาบัญ ชี จุฬ าฯดี เด่ น ครั้ งที่ 20 ซึ่ งจะใช้เวลาในการดาเนิ นการตั้งแต่ เดื อน
กรกฎาคม เป็ นต้นไป ทั้งนี้ จะทาการพิจารณาและตัดสิ นอย่างเป็ นธรรมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตัดสิ น ซึ่ ง
เป็ นตัวแทนทั้งจากนิ สิตเก่าและคณาจารย์ การประกาศเกี ยรติคุณ บัญชี จุฬาฯดีเด่น ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563) จะจัดให้มีข้ ึนวันที่ 29
มกราคม 2564 ในงานวันคืนสู่ เหย้าประจาปี เพื่อการเผยแพร่ เกียรติคุณในวงกว้างให้แก่มวลหมู่นิสิตเก่าได้รับทราบ
นิสิตเก่ าทีอ่ ยู่ในข่ ายได้ รับการเสนอชื่ อคัดเลือก
1. เป็ นผูไ้ ด้ลงทะเบียนเป็ นนิสิตคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อ ปริ ญญาเอก
2. คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตัดสิ นไม่มีสิทธิ ได้รับการพิจารณา
3. เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็ น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
คุณสมบัติของผู้ทจี่ ะได้ รับการเสนอชื่ อคัดเลือก
1. เป็ นผูท้ ี่ได้ใช้วชิ าความรู ้ในการประกอบอาชีพโดยสุ จริ ตและยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม จนได้รับความสาเร็ จอย่างสู งใน
หน้าที่การงาน
2. เป็ นผูท้ ี่เสี ยสละและอุทิศตนเป็ นประโยชน์หรื อสร้างชื่ อเสี ยงให้แก่สมาคมนิสิตเก่าฯ คณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังคม
และประเทศชาติ
3. เป็ นผูบ้ ริ หารขององค์กรหรื อธุ รกิจที่มีธรรมาภิบาล ดาเนิ นงานเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
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ประเภทของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อ
1.
2.
3.
4.

ข้าราชการพลเรื อน ระดับผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ระดับ 10 เดิมขึ้นไป) และดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ข้าราชการทหาร/ตารวจ ผูท้ ี่มียศพลตรี ข้ ึนไป และดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรของรัฐขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรประจาตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป
นักวิชาการที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ อธิการบดีหรื อคณบดี ที่มีผลงานทางวิชาการและ/หรื อการบริ หารการศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องเป็ นพิเศษ
5. ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดขององค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่/มหาชน ( ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ต่า
กว่า 1,000 ล้านบาท )
6. เจ้าของและเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของธุ รกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาทหรื อส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ ไม่ต่ากว่า 200 ล้านบาท) ซึ่งดาเนินธุ รกิจต่อเนื่ องมาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และมีผลกาไรจากการประกอบการติดต่อกัน
มาถึงปั จจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็ นผูน้ าธุ รกิจในอุตสาหกรรมนั้น
7. ผูท้ ี่สมควรได้รับเชิดชู เกียรติเป็ นกรณี พิเศษ และหรื อ เป็ นบุคคลที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ โดยใช้วชิ า
ความรู ้ที่ได้ศึกษามาจากคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( เป็ นผู้ทดี่ ารงตาแหน่ ง ตามข้ อ 1 – 7 ข้ างต้ น จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่ อ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่ น ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)
เพื่อให้การเสนอชื่อเป็ นไปด้วยความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิ สิตเก่าคณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี แห่ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิ ญชวนนิ สิตเก่า เสนอชื่ อบุคคลผูส้ มควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ
เป็ นบัญชี จุฬาฯดีเด่น ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563) โดยกรอกแบบฟอร์ มเสนอชื่ อและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อ
ตามข้อกาหนดแต่ละประเภทที่ระบุไว้ ประเภทใดประเภทหนึ่ งเท่านั้น และส่ งมายัง “คณะกรรมการสรรหา สมาคมนิสิตเก่าคณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330 โท รศั พ ท์ 0-2255-8614 0-2218-5703 ห รื อที่ E-mail : cualumni@cscoms.com โดยส าม ารถ ดู รายล ะเอี ยด จาก
www.shicu.com
หมายเหตุ โปรดกรอกแบบเสนอชื่ อส่ งถึงคณะกรรมการสรรหา “บัญชี จุฬาฯ ดีเด่ น” ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
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ข้ อมูลรายละเอียดของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อ ทีต่ ้ องแนบมาพร้ อมกับแบบฟอร์ มเสนอชื่ อ
ประเภทที่ 1 ข้ าราชการพลเรื อน ระดับผู้บริหารระดับสู ง (ระดับ 10 เดิมขึน้ ไป) และดารงตาแหน่ งหัวหน้ าหน่ วยงาน
1. กระทรวง/ หน่วยงาน/ ตาแหน่งปั จจุบนั
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
ประวัติการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัติการทางานและผลงานดีเด่น
ตาแหน่งหน้าที่อื่น
ผลงานหรื อกิจกรรมต่อ
7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
7.2 สังคมและประเทศชาติ
8. รางวัลหรื อเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
9. เหตุผลที่สมควรได้รับการเชิ ดชูเกียรติเป็ น “บัญชีจุฬาฯดีเด่น”
10. ข้อมูลอื่น ที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ
ประเภทที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้ าราชการทหาร / ตารวจ ผู้มียศพลตรี ขนึ้ ไปและดารงตาแหน่ งหัวหน้ าหน่ วยงาน
กระทรวง/ หน่วยงาน/ ยศ/ ตาแหน่งปั จจุบนั
โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
ประวัติการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัติการทางานและผลงานดีเด่น
ตาแหน่งหน้าที่อื่น
ผลงานหรื อกิจกรรมต่อ
7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
7.2 สังคมและประเทศชาติ
8. รางวัลหรื อเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
9. เหตุผลที่สมควรได้รับการเชิ ดชูเกียรติเป็ น “บัญชีจุฬาฯดีเด่น”
10. ข้อมูลอื่น ที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ประเภทที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้บริหารสู งสุ ดของรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์ กรของรัฐขนาดใหญ่ ทมี่ ีบุคลากรประจาตั้งแต่ 300 คนขึน้ ไป
ชื่อองค์กร / ตาแหน่งงาน
โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
ประวัติการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัติการทางานและผลงานดีเด่น
ตาแหน่งหน้าที่อื่น
ผลงานหรื อกิจกรรมต่อ
7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
7.2 สังคมและประเทศชาติ
8. รางวัลหรื อเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
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9.
10.
11.
12.

ประวัติและภารกิจองค์กร
บทบาทขององค์กรต่อสังคมหรื อประเทศชาติ
เหตุผลที่สมควรได้รับการเชิ ดชูเกียรติเป็ น “บัญชีจุฬาฯดีเด่น”
ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ประเภทที่ 4 นักวิชาการที่มีตาแหน่ งศาสตราจารย์ อธิการบดี หรื อคณบดี ทีม่ ีผลงานทางวิชาการและ/หรื อการ
บริหารการศึกษาทีไ่ ด้ รับการยกย่องเป็ นพิเศษ
1. มหาวิทยาลัย/ สถาบัน/ ตาแหน่ง
2. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
3. ประวัติการศึกษา
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ประวัติการทางาน
6. ผลงานที่ได้รับการยอมรับ : ด้านวิจยั / วิชาการ / วิชาชีพ
7. ผลงานที่มีความภาคภูมิใจต่อ
7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
7.2 สังคมและประเทศชาติ
8. รางวัลหรื อเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
9. เหตุผลที่สมควรได้รับการเชิดชู เกียรติเป็ น “บัญชีจุฬาฯดีเด่น”
10. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ
ประเภทที่ 5 ผู้บริหารระดับสู งสุ ดขององค์ กรธุรกิจขนาดใหญ่/มหาชน (ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วหรื อส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ไม่ต่ากว่า 1,000 ล้านบาท)
1. ชื่อองค์กร/ ตาแหน่ง
2. ประวัติการศึกษา
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ประวัติการทางานและผลงานดีเด่น
5. ผลงานหรื อกิจกรรมต่อ
5.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
5.2 สังคมและประเทศชาติ
6. ข้อมูลขององค์กร
6.1 ประวัติองค์กร
6.2 ประเภทของธุ รกิจ
6.3 ทุนจดทะเบียน ผลประกอบการ งบการเงิน และจานวนพนักงาน
6.4 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
7. บทบาทขององค์กรต่อสังคมและประเทศชาติ (โปรดระบุรายละเอียดและรางวัลที่เคยได้รับ)
7.1 การเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นผูน้ าธุ รกิจในอุตสาหกรรมที่ดาเนินการอยู่
7.2 หลักธรรมาภิบาลขององค์กร
7.3 การดาเนิ นธุ รกิจหรื อกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
8. รางวัลหรื อเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียด และแนบเอกสารหลักฐาน)
9. เหตุผลที่สมควรได้รับการเชิ ดชูเกียรติเป็ น “บัญชีจุฬาฯดีเด่น”
10. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ
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ประเภทที่ 6 เจ้ าของและเป็ นผู้บริ หารสู งสุ ดของธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งดาเนินธุ รกิจต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
(ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาทหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่ต่ากว่า 200 ล้านบาท)
1. ชื่อองค์กร/ ตาแหน่ง
2. ประวัติการศึกษา
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ประวัติการทางานและผลงานดีเด่น
5. ผลงานหรื อกิจกรรมต่อ
5.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
5.2 สังคมและประเทศชาติ
6. ข้อมูลขององค์กร
6.1 ประวัติองค์กร (ต้องระบุปีที่เริ่ มดาเนินธุ รกิจ)
6.2 ประเภทของธุ รกิจ
6.3 ทุนจดทะเบียน รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ผลประกอบการ (งบการเงินมีผลกาไรย้อนหลัง 3 ปี ) และจานวนพนักงาน
6.4 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
7. บทบาทขององค์กรต่อสังคมและประเทศชาติ (โปรดระบุรายละเอียด และรางวัลที่เคยได้รับ)
7.1 การเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นผูน้ าธุ รกิจในอุตสาหกรรมที่ดาเนิ นการอยู่
7.2 หลักธรรมาภิบาลขององค์กร
7.3 การดาเนิ นธุ รกิจหรื อกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
8. รางวัลหรื อเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
9. เหตุผลที่สมควรได้รับการเชิ ดชูเกียรติเป็ น “บัญชีจุฬาฯดีเด่น”
10. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ
ประเภทที่ 7 ผู้ทสี่ มควรได้ รับเชิ ดชู เกียรติเป็ นกรณีพเิ ศษ และหรื อ เป็ นบุคคลทีท่ าประโยชน์ เพื่อสั งคมและประเทศชาติ โดยใช้
วิชาชี พทีไ่ ด้ ศึกษามาจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1. ชื่อองค์กร/ ตาแหน่ง
2. ประวัติการศึกษา
3. ประวัติการทางานและผลงานดีเด่น
4. ประวัติการรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู งสุ ดที่ได้รับ
5. ตาแหน่งที่ได้รับการเชิดชู เกียรติเป็ นพิเศษ
6. มีผลงานหรื อกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
หมู่คณะและ ประเทศชาติ
7. มีผลงานต่อ
7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
7.2 สังคมและประเทศชาติ (การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจนเป็ นที่ยอมรับ)
8. เหตุผลที่สมควรได้รับการเชิ ดชูเกียรติเป็ น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
9. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ
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รู ปถ่ าย

แบบเสนอชื่ อ
บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)
ประเภท..........................................................................................................................(หนึ่งในเจ็ดประเภท)
และดารงตาแหน่ งจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ขอเสนอนิสิตเก่าผู้สมควรเป็ น “บัญชี จุฬาฯ ดีเด่ น ” คือ
ชื่อ...................................................................... สกุล.........................................................................................................................
ชื่อเดิม.................................................................นามสกุลเดิม....................................................................อายุ................................ปี
นิสิตเก่าปริ ญญาตรี /โท/เอก หลักสู ตร.................................................................................................................รุ่ น...........................
เข้าศึกษาปี พ.ศ....................ตาแหน่งงาน............................................................................................................................................
สถานที่ทางาน......................................................................................................................................................................................
ที่ต้ งั ......................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................................................................โทรสาร..........................................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ..........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................โทรศัพท์มือถือ................................................โทรสาร.............................................
E-mail.......................................................................................Website………………………………………………………………………………..

โปรดจัดทาข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อ ให้ ครบถ้ วนในทุกหัวข้ อ เรี ยงลาดับตามที่กาหนดไว้ ในแต่ ละประเภท เพื่อใช้ ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ผู้ที่ข้าพเจ้ าเสนอชื่ อเป็ น
 เป็ นผูท้ ี่ได้ใช้วิชาความรู ้ในการประกอบอาชี พโดยสุ จริ ต และยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม จนได้รับความสาเร็ จอย่างสู งใน
หน้าที่การงาน
 เป็ นผูท้ ี่เสี ยสละและอุทิศตนเป็ นประโยชน์ต่อสมาคมนิสิตเก่าฯ คณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ
 เป็ นผูบ้ ริ หารขององค์กรหรื อธุ รกิจที่มีธรรมาภิบาล ดาเนิ นงานเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อมูลทีเ่ สนอถูกต้ องเป็ นความจริงทุกประการ และพร้ อมทีจ่ ะให้ รายละเอียดเพิม่ เติม
หากคณะกรรมการฯ ต้ องการ
(ลงชื่อ)............................................................................ ผูเ้ สนอ
(..........................................................................)
วันที่........../................/...........
(ลงชื่อ)........................................................................ผูร้ ับรอง (รุ่ นเดียวกับผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ)
( ......................................................................)
วันที.........../............../............
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ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้เสนอ
บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)
ชื่อ..............................................................................สกุล....................................................................................................
นิสิตเก่าปริ ญญาตรี /โท/เอก หลักสู ตร.....................................................................รุ่ น............. เข้าศึกษาปี พ.ศ...................
สถานที่ทางาน........................................................................... ตาแหน่ง..............................................................................
ที่ต้ งั ........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................................โทรสาร...................................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................โทรศัพท์มือถือ............................................. โทรสาร....................................
E-mail:...............................................................................................................................................................................

คณะกรรมการฯ สามารถหาข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติมได้ที่ (อย่างน้อยเป็ นเพื่อนรุ่ นเดียวกัน 1 ท่าน)
1. ชื่อ..............................................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อ.......................................
นิสิตเก่าปริ ญญาตรี /โท/เอก หลักสู ตร.............................................รุ่ น..................... เข้าศึกษาปี พ.ศ..........................
2. ชื่อ...............................................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อ.......................................
นิสิตเก่าปริ ญญาตรี /โท/เอก หลักสู ตร..............................................รุ่ น..................... เข้าศึกษาปี พ.ศ.........................
3. ชื่อ...........................................................................................................โทรศัพท์ที่ติด ต่อ...........................................
นิสิตเก่าปริ ญญาตรี /โท/เอก หลักสู ตร..............................................รุ่ น..................... เข้าศึกษาปี พ.ศ.........................

ส่ งแบบเสนอชื่ อ เอกสาร พร้ อม SOFT FILE ได้ ที่
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

E-mail : cualumni@cscoms.com
สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-255-8614 และ 02-218-5703 www.shicu.com
หรื อโทรสาร 02-255-3078

หมายเหตุ : กรุณาส่ งแบบเสนอชื่ อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
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