
ปีที่: 43 ฉบับที่: 15174
วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565
Section: วาไรตี้/ผู้หญิงแนวหน้า

หน้า: 14(กลาง)

หัวข้อข่าว: วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พ.ย.มอบรางวัล 'จิตวิญญาณธรรมศาสตร์'

รหัสข่าว: C-221115005001(15 พ.ย. 65/06:03) หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 164.96 Ad Value: 263,936 PRValue : 791,808 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15174
วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565
Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 17(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ธรรมศาสตร์ จับมือ สถาบันจัดสอบนานาชาติ สอบเทียบวุฒิ ม.6 ทั้งนักเรียนไทย-ต่างชาติ

รหัสข่าว: C-221115005086(15 พ.ย. 65/06:25) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 53.20 Ad Value: 66,500 PRValue : 199,500 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16319
วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 7(บนขวา)

ภาพข่าว: เยี่ยมชมศูนย์เอไอ

รหัสข่าว: C-221115020018(15 พ.ย. 65/02:31) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 16.60 Ad Value: 19,920 PRValue : 59,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=13&id=298&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D04yTbmPmUz4&stat=1)

วันอังคาร ที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=54&id=283&url=https%3A%2F%2Fwww.isuzu-
tis.com%2Fisuzu-

v-
cross%3Futm_source%3Dnaewna%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dslg_d
max_product%26utm_content%3Dcid20220902026_start20221001_end20221031_190x58_

หน้าแรก (https://www.naewna.com/index.php) / ผู้หญิง (https://www.naewna.com/lady)

วันธรรมศาสตรส์ามัคคี 5 พ.ย. มอบรางวัล ‘จิตวิญญาณธรรมศาสตร’์
วันอังคาร ที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

Tag :

พิธีมอบรางวลั “จิตวญิญาณธรรมศาสตร”์ และเข็มเกียรติยศธรรมศาสตรส์ามัคค ีจัดขึ�นในงานวันธรรมศาสตรส์ามัคคี 5 พ.ย. โดย
มี ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื�อนโดม พรอ้มด้วย ชัยวัฒน์ พสกภักดี ประธานมูลนิธิเพื�อนโดม เป�น 
ผู้มอบรางวลัและเข็มเกียรติยศ พรอ้มกันนี� เกรยีงไกรเธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแสดงปาฐกถาพิเศษ ใน
หัวข้อ “ความท้าทาย และก้าวต่อไปของเศรษฐกิจ” - The Great Reset : Thailand’s Economy Challenge & The Next Chapter ณ
สมาคมธรรมศาสตรใ์นพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถ.พระราม 4 เมื�อวันเสารท์ี� 5 พฤศจิกายน 2565

ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื�อนโดม เป�ดเผยว่า วันธรรมศาสตรส์ามัคค ี5 พ.ย.คณะกรรมการชมรมฯ มีมติเห็นพ้องรว่มกัน
จัดมอบรางวลั “จิตวญิญาณธรรมศาสตร”์ ซึ�งเป�นป�ที� 2 ต่อเนื�องจากป�ที�แล้ว เพื�อเป�นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าธรรมศาสตรท์ี�มี
คุณสมบัติเป�นที�ประจักษ์ คือ ยึดมั�นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ิ 
ทรงเป�นประมุข, ต่อต้านเผด็จการ, ยึดมั�นเรื�องความเป�นธรรมในสังคม, ทําประโยชน์ต่อสังคม จํานวนป�ละ 1 คน โดยรางวัลจะเป�นเงินมูลค่า
100,000 บาท พรอ้มถ้วยรางวัล อันจะเป�นการสรา้งขวัญกําลังใจแก่บุคคลผู้ได้รบัรางวัล ตลอดจนเพื�อเป�นบุคคลต้นแบบ (Role model) ให้
แก่อนุชนรุน่หลัง ทั�งที�เป�นศิษย์เก่าและนักศึกษาธรรมศาสตรใ์นยุคป�จจุบัน

สําหรบับุคคลที�สมควรได้รบั รางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร”์ ประจําป� พ.ศ. 2565 ได้แก่ ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสร ีในอดีตดํารงตํา
แหน่งสําคัญๆ ได้แก่ อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อดีตรฐัมนตรวี่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ
นายกสภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ซึ�งในขณะที�ดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้ผลักดันให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในด้านต่างๆในมหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร ์มีการจัดตั�งคณะใหม่ๆ เพิ�มขึ�น ได้แก่ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร ์คณะทันตแพทยศาสตร ์คณะสห
เวชศาสตร ์และคณะพยาบาลศาสตร ์ตลอดจนยังเป�นผู้ที�รเิริ�มการขยายการเรยีนการสอนไปยังศูนย์รงัสิต จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี�ยังเป�นผู้
ก่อตั�งโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติอีกด้วย พรอ้มทั�งมีส่วนรว่มมหาวิทยาลัยกับกีฬาเอเชี�ยนเกมส์ในช่วงระยะเวลานั�น

นอกจากนี� คณะกรรมการ ชมรมเพื�อนโดม ยังมีมติเห็นชอบ มอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตรส์ามัคคี ให้แก่ ศิษย์เก่าที�ทําคุณประโยชน์ใน
หน้าที�สําคัญๆ แก่ประเทศชาติและสังคมไทย อีก 12 ท่าน ดังนี� ศ.พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด, สมศักดิ� สุวรรณ
สุจรติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ทรงศัก สายเชื�อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ศ.พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ, พงษ์สวาท
กายอรุณสุทธิ� ปลัดกระทรวงยุติธรรม, เกรยีงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, วสันต์ ภัยหลีกลี� กรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ, ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ชัชวาลย์ ทองดี
เลิศ นายกสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก 11, สุนี ไชยรส นักขับเคลื�อนเพื�อสังคมที�เป�นธรรมเป�นที�ประจักษ์ และ ดร.อภิชาติ ดําดี นัก
วรรณศิลป� ผู้มีผลงานกาพย์กลอนต่อสังคมเป�นที�ประจักษ์

ผู้ที�ได้รบัรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร”์ ประจําป� พ.ศ. 2565 ศ.พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด, สมศักดิ� สุวรรณสุจรติ ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ทรงศัก สายเชื�อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ศ.พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ, พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ� ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม, เกรยีงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, วสันต์ ภัยหลีกลี� กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ นายกสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก 11, สุนี ไชยรส
นักขับเคลื�อนเพื�อสังคม ที�เป�นธรรมเป�นที�ประจักษ์ และ ดร.อภิชาติ ดําดี นักวรรณศิลป� และ ดร.ป�ยวัชร ชัยเสร ีผู้แทน ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสร ีรว่มถ่ายรูป

รว่มกันเป�นที�ระลึก



ศ.พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด



ศ.พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ



ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสร ีผู้ที�ได้รบัรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร”์ ประจําป� 2565



�



ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื�อนโดม

มานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานชมรมเพื�อนโดม, ชัยวัฒน์ พสกภักดี ประธานมูลนิธิเพื�อนโดม พรอ้มด้วย ชัยศักดิ� อังค์สุวรรณ, ประดัง ปรชีญางกูร รว่มแสดง
ความยินดีกับ ผู้แทน ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี

ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื�อนโดม พรอ้มด้วยคณะกรรมการ รว่มแสดงความยินดีกับผู้รบัรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร”์ และเข็มเกียรติยศ
ธรรมศาสตรส์ามัคคี ประจําป� 2565



ผู้ที�ได้รบัรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร”์ ประจําป� 2565 (ซ้าย) ทรงศัก สายเชื�อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สุภัทรา นาคะผิว กก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,ดร.ป�ย
วัชร ชัยเสร ีผู้แทน ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสร,ี วสันต์ ภัยหลีกลี� กก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ� ปลัดกระทรวงยุติธรรม, ผศ.ดร.สุชาติ

เศรษฐมาลินี กก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รว่มแสดงความยินดีกับ ดร.อภิชาติ ดําด ีนักวรรณศิลป� ผู้มีผลงานกาพย์กลอนต่อสังคมเป�นที�ประจักษ์



ศุภชัย-เกศกนก สุกาญจนาภรณ,์ ชัยศักดิ� อังค์สุวรรณ, ดร.สมชาย สาโรวาท และ สุนทร สถาพร

สังสรรค์ วิวัฒน์ วิกานตโนรส, พิมพ์ทอง สุขสมจิตร, ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรตัน,์ ประดัง ปรชีญางกูร และ พรชัย กิตติป�ญญางาม



พรชัย กิตติป�ญญางาม, ชัยศักดิ� อังค์สุวรรณ



พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ� ปลัดกระทรวง ยุติธรรม พรอ้มความยินดีของ นรศิรา รวมศิรวิัฒนกุล และ อานุภาพ ธีรณิศรานนท์



เกรยีงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ แสดงปาฐกถา

ขับรอ้งเพลงประสานเสียงจาก “เพื�อนโดม คอรสั”



นงลักษณ์ แก้วไพรทูล, ชูศร ีฉลองชัยสิทธิ�, นวรตัน์ วิศวเวที และ ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์

ข่าวที�เกี�ยวข้อง
(https://www.naewna.com/lady/692057) ไซมิส แอสเสท ส่งแบรนด์ ‘MONSANE EXCLUSIVE VILLA’ บุกตลาดลัก
ชัวรแีนวราบ (https://www.naewna.com/lady/692057)

(https://www.naewna.com/lady/692053) GB Prime Pay เป�ดตัวโครงการแบ่งป�น ‘GB Sharing แชรด์้วยใจไปด้วยกัน’
(https://www.naewna.com/lady/692053)

(https://www.naewna.com/lady/692050) โรคเอดส ์(https://www.naewna.com/lady/692050)

(https://www.naewna.com/lady/692049) รพ.มะเรง็กรุงเทพ วัฒโนสถ พัฒนางานวิจัยยกระดับการรกัษาผู้ป�วยมะเรง็ ลง
นามความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบันมะเรง็แห่งชาติ ประเทศญี�ปุ�น (https://www.naewna.com/lady/692049)

(https://www.naewna.com/lady/692043) เอ็ม บี เค มอบข้าวมาบุญครอง แก่ สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย เพื�อช่วยผู้
ประสบอุทกภัยจังหวดัอุบลราชธาน ี(https://www.naewna.com/lady/692043)

(https://www.naewna.com/lady/692039) ‘อิงฟ�า วราหะ’ นําทีมฉลองมงกุฎทองให้ ‘ควีนเบล’ มิสแกรนด ์อินเตอร์
เนชั�นแนล 2022 (https://www.naewna.com/lady/692039)

 

Breaking News  (https://www.naewna.com/breakingnews)
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