
เกณฑก์ารคัดเลอืกคนดีศรีเทพฯนนท์ประจ าปี ๒๕๖๑  

ครู ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรคนดีศรีเทพฯนนท์ประจ าปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์” ประเภทครู และบุคคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

 ๒. เป็นครหูรือบุคคลากร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 

 ๓. เป็นครหูรือบุคคลากร ทีไ่ม่มีวันลา ไมม่าสาย ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

นักเรียน ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรคนดีศรีเทพฯนนท์ประจ าปี ๒๕๖๑ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติพื้นฐานและ

คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

 คุณสมบัติพื้นฐาน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์” 
๑. เป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีปัจจุบัน 
๒. ไม่มีผลการเรียนติดค้าง ๐,ร.,มส., มผ.  ณ วันสมัคร 
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน  (ระหว่าง ๑ มกราคม – ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 คุณสมบัติเฉพาะผู้ มีสิทธิ์เข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์” 

๑. ประเภทสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกแม่ร าเพย  

 ๑.๑ มีความประพฤติดีสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียน (ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และจิต

อาสา) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการ เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอ่ืนๆได้ 

 ๑.๒ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกโดยครูที่ปรึกษาห้องละ ๒ คน เป็นนักเรียนชาย ๑ คน 

นักเรียนหญิง ๑ คน 

 

๒. ประเภท นักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติ 

 ๒.๑ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี

การศึกษา ๒๕๖๑ 

๒.๒ มีความโดดเด่น ด้านความประพฤติดี เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอ่ืนๆได้  



๒.๓ นักเรียนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ระหว่างปี

การศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ( ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

๒.๔ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพ้ืนฐานโดยครูที่ปรึกษา 

๒.๕ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ 

๒.๖ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

๓. ประเภท นักเรียนดีเด่นด้านความเป็นผู้น า 

 ๓.๑ เป็นนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๒ มีความโดดเด่น ด้านความเป็นผู้น า มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อย เป็นแบบอย่าง

ให้กับนักเรียนคนอ่ืนๆได้ 

๓.๓ นักเรียนไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๔ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพ้ืนฐานโดยครูที่ปรึกษา 

๓.๕ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ 

๓.๖ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

๔. ประเภท นักเรียนดีเด่นด้านความซ่ือสัตย์ (กิจกรรมของหายได้คืน) 

๔.๑ มีความประพฤติโดดเด่น ด้านความซื่อสัตย์ มีชื่ออยู่ในบันทึกกิจกรรมของหายได้คืน 

๔.๒ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพ้ืนฐานโดยครูที่ปรึกษา 

๔.๓ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ 

๔.๔ ได้รับการพิจารณาและคัดโดยคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

 

๕. ประเภทนักเรียนดีเด่น มีความสามารถ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 

๕.๑ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ       

รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ซึ่งเป็นรางวัลจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ระหว่าง    

วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 



๕.๒ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพ้ืนฐานโดยครูที่ปรึกษา 

๕.๓ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระฯเสนอชื่อนักเรียนตาม

แบบฟอร์ม “คนดีศรีเทพฯ ๐๐๑/๐๕” ส่งงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายในวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒) 

๕.๔ นักเรียนส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กับงานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ภายในวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ 

* หมายเหตุ งานส่งเสริมคุณธรรม จะพิจารณาใบสมัคร หลักฐาน และ แบบฟอร์ม “คนดีศรีเทพ

ฯ ๐๐๑/๐๕” ที่กลุ่มสาระฯเสนอมา 

 

 

 

ก าหนดการกิจกรรมคนดีศรีเทพฯนนท์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน หมายเหตุ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ ครูหัวหน้าระดับ/ครูที่ปรึกษา  

๒-๗ มกราคม ๖๒ นักเรียนส่งใบสมัครและหลักฐาน ครูหัวหน้าระดับ/ครูที่ปรึกษา  

๘-๑๐ มกราคม ๖๒ พิจารณากลั่นกรอง จัดท ารายชื่อ
นักเรียนที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร 

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่ได้รับ
เกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์”  

 

เกียรติบัตรครู ครูธีระ  ช้างจันทร์ งานบุคคล
ด าเนินการคัดเลือก 

เกียรติบัตรนักเรียน 

1. สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกแม่ร าเพย  

 

ครูที่ปรึกษา/ครูรุจน์ หาเรือนทรง 

 

2. นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ ครพูนธกร กันชิงแก้ว    



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน หมายเหตุ 

3. นักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติ ครูณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล  

4. นักเรียนดีเด่นด้านความเป็นผู้น า ครพิูมพ์ระวี พิมาทัย  

5. นักเรียนดีเด่น มีความสามารถ 
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

ครเูสาวนิต เดชคง 
ครูสรรเสริญ  พูลสุขโข 

กลุ่มสาระฯ กรอก

ข้อมูลลงในเอกสาร 

“คุณธรรมฯ 001/05” 

๑๔  มกราคม ๖๒ - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้า
รับเกียรติบัตร 

ครูเนตรภา ขวัญเนตร   

๑๔-๑๕ มกราคม ๖๒ จดัพิมพ์เกียรติบัตร ครชูลธิชา ฝักทอง  

๑๔-๑๗ มกราคม ๖๒ ฝึกซ้อมนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติ
บัตร 

ครูแสงจันทร์ ปัญญาสุข  

๑๘  มกราคม ๖๒ พิธีมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการด าเนินงาน  

* ก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 


