
 
 
 

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี 
เรื่อง การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี 

ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
********************************** 

 กรอบแนวคิดการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 
“ศิษย์เก่าดีเด่น”   หมายถึง    ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรยีนสิงหวัฒนพาห   โรงเรียนสตรีสิงห์บุรี   โรงเรียน

สิงห์บุรี   ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกศิษย์เก่าและสาธารณชนทั่วไป 
 
 คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 

๑. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสิงหวัฒนพาห   โรงเรียนสตรีสิงห์บุรี    โรงเรียนสิงห์บุรี    
๒. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
๓. มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนสิงห์บุรี   
๔. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเห็นสมควร 

 
ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่น 

การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเป็นการพิจารณาคุณสมบัติ  ประวัติและผลงาน   ตามแนวทางการ
คัดเลือกสาขาต่างๆ ข้างต้น   จัดเป็น  ๕  ประเภท   ดังนี้ 

๑. ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพส่วนตัว 
หมายถึง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน  ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ 
หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในภาคธุรกิจเอกชนจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ  
หรือ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ 

๒. ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพราชการ  / การเมืองการปกครอง                                         
หมายถึง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานราชการ /  งานการเมือง  การปกครอง  
ซึ่งดำรงตำแหน่งและมีผลงานจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ  หรือ 
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ   

๓. ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่รัฐวิสาหกิจ / องค์กรมหาชน                                               
หมายถึง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรมหาชน                   
ซึ่งดำรงตำแหน่งและมีผลงานจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ  หรือ 
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ 

๔. ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนสิงห์บุรี                                                                                         
หมายถึงศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมกับโรงเรียนและศิษย์เก่า  ในการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือกิจการ
ด้านต่างๆของโรงเรียนสิงห์บุรี โดยมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 
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๕. ศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างช่ือเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมและประเทศชาติ                                                     

หมายถึงศิษย์เก่าที่ บริการสังคม / ทำคุณประโยชน์เสียสละเพ่ือส่วนรวม  หมายถึง ศิษย์เก่าท่ีทำ
หน้าที่ให้บริการสังคม  ทำคุณประโยชน์เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ให้การสงเคราะห์ ในด้านต่างๆ  
บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่บุคคล  หน่วยงาน  สถาบันและสังคม   โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 
พัฒนาสังคม   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ด้านการอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
ด้านกีฬา  ด้านดนตรี  รวมถึงดำเนินงานในองค์กรอิสระจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วน
ใหญ่ของประเทศ  หรือ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติสาขาอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาศิษย์
เก่าดีเด่น เห็นสมควร 

 
 ที่มาของคณะกรรมการ 

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ๑ คน และให้
ประธานกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือศิษย์เก่า อีก 10 คน   
( รวม 11 คน ) เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เพ่ือแต่งตั้งเปน็  “คณะกรรมการสรรหา
ศิษย์เก่าดีเด่น”  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ชุดที่แต่งตั้ง 

 
 หน้าที่ของกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น  มีดังต่อไปนี้ 

๑. จัดทำแบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย  ชื่อ-ชื่อสกุล              
วันเดือนปีเกิด  อายุ  อาชีพ  เพศ  ที่อยู่  ที่ทำงาน  ประวัติการทำงาน  ปีที่เข้าเรียน  ปีที่จบ
การศึกษาจาก โรงเรียนสิงหวัฒนพาห  โรงเรียนสตรีสิงห์บุรี  โรงเรียนสิงห์บุรี                            
ลงนามผู้เสนอชื่อ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบคุณสมบัติทีส่มควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 

๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานศิษย์เก่า ให้ดำเนินการเสนอชื่อ พร้อมข้อมูลประวัติ ฯ 
ของศิษย์เก่าท่ีเห็นควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

๓. คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประเภทต่างๆ  ด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม  จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ พิจารณาลงมติเห็นชอบ-อนุมัติ 

 
 วิธีการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น 

๑. การเสนอชื่อศิษย์เก่าเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
๑.๑   ศิษย์เก่า เป็นผู้เสนอชื่อของตนเอง พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติและผลงานตามแบบฟอร์ม 
๑.๒   ศิษย์เก่าจากหน่วยงาน  องค์กร  บุคคล หรือรุ่น  เป็นผู้เสนอชื่อศิษย์เก่าท่ีเห็นควรได้รับการ   

   พิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น  พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติและผลงานตามแบบฟอร์ม 
๑.๓   คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  เป็นผู้เสนอชื่อศิษย์เก่าท่ีเห็นควรได้รับการพิจารณาเป็น 

   ศิษย์เก่าดีเด่น  พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติและผลงานตามแบบฟอร์ม 
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๒. กำหนดส่งแบบฟอร์ม ส่งแบบเสนอชื่อศิษย์เก่า พร้อมประวัติและผลงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย

ครบถ้วน เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น   ไปที ่ โรงเรียนสิงห์บุรี  เลขท่ี ๑๑๘      
หมู่ ๑  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๖๐๐๐        
ภายใน   วันที ่  ๓๑   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕   ( ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ )  หรือนำส่งที่โรงเรียนสิงห์บุรีด้วยตนเอง 

๓. การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้ความเห็นชอบของกรรมการสมาคม ศิษย์เก่าฯ  
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 การประกาศเกียรติคุณ 
       ผู้ได้รับคดัเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จะได้รับโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ 

ในวันพฤหัสบดทีี ่  ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๕    ณ โรงเรียนสิงห์บุรี 
          หมายเหตุ   :  ให้ศิษย์เก่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ตามประกาศสมาคมศิษย์เก่าฯ    
                            มารับโล่ประกาศเกยีรตคิุณด้วยตนเอง ไม่จดัให้มีการรับแทน      
                            (กรณีไมไ่ดม้ารับตามกำหนดดังกล่าว ให้ตดิตอ่รับได้ที่ นายทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าฯ ในภายหลัง) 

 
สถานทีต่ิดต่อ 

๑. โรงเรียนสิงห์บุรี     โทร. ๐๓๖ - ๕๐๗๑๗๑   ,   โทรสาร  ๐๓๖ - ๕๐๗๑๗๒ 
๒. นายประสิทธิ์    ประสาทพรชัย   (เลขานุการ)     โทร. ๐๘๑ - ๘๕๓๕๔๑๑ 
๓. นายฤชานนท์   อินอ่วม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) โทร. 084 - 0251351 
๔. นางบุษบง  เอ่ียมอร่าม    (นายทะเบียน)      โทร. 089 - 6900752 

๕.  www.sing.ac.th   
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๔   ธนัวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
                                           (  นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ ) 
             นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี 
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