ประกาศสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี
เรื่อง การคัดเลือกศิษยเกาดีเดนโรงเรียนสิงหบุรี
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖4
**********************************
กรอบแนวคิดการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดน
“ศิษยเกาดีเดน” หมายถึง ผูที่เคยศึกษาในโรงเรียนสิงหวัฒนพาห โรงเรียนสตรีสิงหบุรี โรงเรียน
สิงหบุรี ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเดน เปนที่ประจักษตอสมาชิกศิษยเกาและสาธารณชนทั่วไป
คุณสมบัติของผูสมควรไดรับการพิจารณาเปนศิษยเกาดีเดน
๑. เปนศิษยเกาโรงเรียนสิงหวัฒนพาห โรงเรียนสตรีสิงหบุรี โรงเรียนสิงหบุรี
๒. เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
๓. มีสวนสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือกิจการของโรงเรียนสิงหบุรี
๔. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาศิษยเกาดีเดนเห็นสมควร
ประเภทของศิษยเกาดีเดน
การพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดนเปนการพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติและผลงาน ตามแนวทางการ
คัดเลือกสาขาตางๆ ขางตน จัดเปน ๕ ประเภท ดังนี้
๑. ศิษยเกาดีเดนผูประสบความสำเร็จในอาชีพสวนตัว
หมายถึง ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จในดานการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเปนเจาของธุรกิจ
หรือ ปฏิบัติหนาที่ในภาคธุรกิจเอกชนจนมีชอื่ เสียงเปนที่ยอมรับของสังคมสวนใหญของประเทศ
หรือ ไดรับรางวัลดีเดนระดับชาติ
๒. ศิษยเกาดีเดนผูประสบความสำเร็จในอาชีพราชการ / การเมืองการปกครอง
หมายถึง ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานราชการ / งานการเมือง การปกครอง
ซึ่งดำรงตำแหนงและมีผลงานจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมสวนใหญของประเทศ หรือ
ไดรับรางวัลดีเดนระดับชาติ
๓. ศิษยเกาดีเดนผูประสบความสำเร็จในหนาที่รัฐวิสาหกิจ / องคกรมหาชน
หมายถึง ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ / องคกรมหาชน
ซึ่งดำรงตำแหนงและมีผลงานจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมสวนใหญของประเทศ หรือ
ไดรับรางวัลดีเดนระดับชาติ
๔. ศิษยเกาดีเดนผูเสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนสิงหบุรี
หมายถึงศิษยเกาทีม่ ีสวนรวมกับโรงเรียนและศิษยเกา ในการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือกิจการ
ดานตางๆของโรงเรียนสิงหบุรี โดยมีการดำเนินการอยางสม่ำเสมอ
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๕. ศิษยเกาดีเดนผูสรางชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแกสังคมและประเทศชาติ
หมายถึงศิษยเกาที่ บริการสังคม / ทำคุณประโยชนเสียสละเพื่อสวนรวม หมายถึง ศิษยเกาที่ทำ
หนาที่ใหบริการสังคม ทำคุณประโยชนเสียสละเพื่อสวนรวม ใหการสงเคราะห ในดานตางๆ
บำเพ็ญประโยชนใหแกบุคคล หนวยงาน สถาบันและสังคม โดยดำเนินการใหความชวยเหลือ
พัฒนาสังคม สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดานการอนุรักษพัฒนาและสงเสริมสิ่งแวดลอม
ดานกีฬา ดานดนตรี รวมถึงดำเนินงานในองคกรอิสระจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมสวน
ใหญของประเทศ หรือ ไดรับรางวัลดีเดนระดับชาติสาขาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาศิษย
เกาดีเดน เห็นสมควร
ที่มาของคณะกรรมการ
กรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสิงหบุรี แตงตั้งประธานกรรมการสรรหาศิษยเกาดีเดน ๑ คน และให
ประธานกรรมการสรรหาศิษยเกาดีเดนไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือศิษยเกา อีก 10 คน
( รวม 11 คน ) เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ เพื่อแตงตัง้ เปน “คณะกรรมการสรรหา
ศิษยเกาดีเดน” โดยมีวาระการดำรงตำแหนงเทากับคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ชุดที่แตงตั้ง
หนาที่ของกรรมการสรรหาศิษยเกาดีเดน มีดังตอไปนี้
๑. จัดทำแบบฟอรมการเสนอชื่อศิษยเกาดีเดน โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย ชื่อ-ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด อายุ อาชีพ เพศ ที่อยู ที่ทำงาน ประวัติการทำงาน ปที่เขาเรียน ปที่จบ
การศึกษาจาก โรงเรียนสิงหวัฒนพาห โรงเรียนสตรีสิงหบุรี โรงเรียนสิงหบุรี
ลงนามผูเสนอชื่อ พรอมทั้งเหตุผลประกอบคุณสมบัติทสี่ มควรไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เปนศิษยเกาดีเดน
๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ ติดตอประสานงานศิษยเกา ใหดำเนินการเสนอชื่อ พรอมขอมูลประวัติ ฯ
ของศิษยเกาที่เห็นควรไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดนตามแบบฟอรมที่กำหนด
๓. คณะกรรมการสรรหาศิษยเกาดีเดนพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดนประเภทตางๆ ดวยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ พิจารณาลงมติเห็นชอบ-อนุมัติ
วิธีการสรรหาศิษยเกาดีเดน
๑. การเสนอชื่อศิษยเกาเขารับการพิจารณาคัดเลือก
๑.๑ ศิษยเกา เปนผูเสนอชื่อของตนเอง พรอมเอกสารขอมูลประวัติและผลงานตามแบบฟอรม
๑.๒ ศิษยเกาจากหนวยงาน องคกร บุคคล หรือรุน เปนผูเสนอชื่อศิษยเกาที่เห็นควรไดรับการ
พิจารณาเปนศิษยเกาดีเดน พรอมเอกสารขอมูลประวัติและผลงานตามแบบฟอรม
๑.๓ คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ เปนผูเ สนอชื่อศิษยเกาที่เห็นควรไดรับการพิจารณาเปน
ศิษยเกาดีเดน พรอมเอกสารขอมูลประวัติและผลงานตามแบบฟอรม
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๒. กำหนดสงแบบฟอรม สงแบบเสนอชื่อศิษยเกา พรอมประวัติและผลงานที่กรอกขอมูลเรียบรอย
ครบถวน เพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน ไปที่ โรงเรียนสิงหบุรี เลขที่ ๑๑๘
หมู ๑ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี รหัสไปรษณีย ๑๖๐๐๐
ภายใน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ( ในกรณีสงทางไปรษณียถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณียเปนสำคัญ ) หรือนำสงที่โรงเรียนสิงหบุรีดวยตนเอง
๓. การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาศิษยเกาดีเดน ภายใตความเห็นชอบของกรรมการสมาคม ศิษยเกาฯ
ถือเปนที่สิ้นสุด
การประกาศเกียรติคณ
ุ
ผูไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖4 จะไดรับโลเกียรติยศประกาศเกียรติคุณ
ในวันเสารที่ 13 มีนาคม ๒๕๖4 ณ โรงเรียนสิงหบุรี
หมายเหตุ : ใหศิษยเกาผูไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖4 ตามประกาศสมาคมศิษยเกาฯ
มารับโลประกาศเกียรติคุณดวยตนเอง ไมจดั ใหมีการรับแทน
(กรณีไมไดมารับตามกำหนดดังกลาว ใหตดิ ตอรับไดที่ นายทะเบียนสมาคมศิษยเกาฯ ในภายหลัง)
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