
 
กิจกรรมคนดีศรีเทพฯนนท์ประจำปี ๒๕๖๒  

 งานส่งเสริมคุณธรรมมีความประสงค์คัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร 
“คนดีศรีเทพนนท์ ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อยกย่อง เชิดชูส่งเสริม บุคคลหรือองค์กรท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมนำธรรมวถิี  สู่วิถีลูกแม่รำเพย  โดยแบ่งประเภทของเกียรติบัตรคนดีศรีเทพ
นนท์ เป็นความดีด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑. ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.๑ เกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
  ๑.๒ เกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจิตอาสา 
   (เกียรติบัตร ๑.๑ และ ๑.๒ พิจารณาคัดเลือกโดยงานบุคคล ภายในวันท่ี ๘ ม.ค.๖๓) 
  ๑.๓ เกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สร้างช่ือเสียงทางวิชาการให้กับโรงเรียน 
   (เกียรติบัตร ๑.๓ พิจารณาคัดเลือกโดยกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในวันท่ี ๘ ม.ค.๖๓) 
  
 ๒. ประเภทนักเรียน 
  ๒.๑ เกียรติบัตร สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกแม่รำเพย 

  ๒.๒ เกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านความประพฤติ 

  ๒.๓ เกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านความเป็นผู้นำ 

  ๒.๔ เกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านความซื่อสัตย์ 

 ๒.๕ เกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านมีความสามารถ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 

 ๒.๖ เกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านจิตอาสา 

 
๓. ประเภทบุคคลทั่วไป และองค์กรจากภายนอก 
 ๓.๑ เกียรติบัตร บุคคลผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒ เกียรติบัตร องค์กรท่ีให้การสนับสนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง 

   (เกียรติบัตร พิจารณาคัดเลือกโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน ภายในวันท่ี ๘ ม.ค.๖๓) 
 
 
 
 



กำหนดการดำเนินกิจกรรม  
“คนดีศรีเทพนนท์ ประจำปี ๒๕๖๒” 

 
 
 ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“คนดีศรีเทพนนท์ ประจำปี ๒๕๖๒” 
 ๙-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  นักเรียนรับใบสมัครขอรับเกียรติบัตร จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน นำส่ง 
     ครูท่ีปรึกษาเพื่อคัดกรอง และลงนามรับรอง ภายในวันท่ี ๒- ๘  
     มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๒-๘ มกราคม ๒๕๖๓  ครูท่ีปรึกษากล่ันกรองคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติและมีสิทธิ์รับ 
     เกียรติบัตร พร้อมส่งใบสมัคร มาท่ีงานส่งเสริมคุณธรรม 
 ๖ มกราคม ๒๕๖๓  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีเก็บของหายได้คืน ทางเว็บไซด์โรงเรียน 
 ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  คณะกรรมการกล่ันกรอง (หัวหน้าระดับ คณะกรรมการงานส่งเสริม 
     คุณธรรม คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) พิจารณา 
     คัดเลือก“คนดีศรีเทพนนท์ ประจำปี ๒๕๖๒” 
 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  ประกาศรายช่ือนักเรียนรายช่ือ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
     นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์ ประจำปี  
     ๒๕๖๒” ทางเว็บไซด์โรงเรียน หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์   
     ณ เรือนรำเพย 
 ๒๐ -๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  จัดพิมพ์เกียรติบัตร 
 ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร 
 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  พิธีมอบเกียรติบัตร“คนดีศรีเทพนนท์ ประจำปี ๒๕๖๒” 
 

(*กำหนดการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการคัดเลือก 

  

 

 
 

 
 

 
 

นักเรียน  

นักเรียนรับใบสมัครขอเข้ารับเกียรติบัตรจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (เรือนรำเพย)  นักเรียนจัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานท่ีครูท่ีปรึกษา ๒-๘ ม.ค.๖๓ 

(กรณีท่ีนักเรียนขอเกียรติบัตรประเภทนักเรียนดีเด่น ด้านมีความสามารถ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน และ
นักเรียนดีเด่น ด้านจิตอาสา นักเรียนต้องให้ครูผู้ฝึกสอน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ /ครูผู้เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ลงนามรับรองก่อนนำส่งครูท่ีปรึกษา 

 

ครูที่ปรึกษา  

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ ตรวจสอบผลการเรียน พิจารณาคุณสมบัติ
พื้นฐานนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด คัดกรองนักเรียน ลงในแบบคัดกรอง ส่งใบสมัครนักเรียนและคัดกรอง 
ไปท่ีงานส่งเสริมคุณธรรมภายในวันท่ี ๘ ม.ค.๖๓ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

พิจารณาตรวจสอบ และคักเลือกนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรประเภทต่าง ๆ ส่งมอบให้งานส่งเสริมคุณธรรม 
ภายในวันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๓ 

งานส่งเสริมคุณธรรม 

ประกาศรายช่ือ ประสานการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร เตรียมการมอบเกียรติบัตร 

 

พิธีมอบเกียรติบัตร“คนดีศรีเทพนนท์ ประจำปี ๒๕๖๒” วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ 



 
เกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีเทพฯนนท์ประจำปี ๒๕๖๒  

 
ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรคนดีศรีเทพฯนนท์ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
คุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
 ๑.๑ เป็นครูหรือบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 
 ๑.๒ เป็นครูหรือบุคลากร ท่ีไม่มีวันขาด ลา มาสาย ในระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 
 ๑.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดี และได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยงานบุคคล 

 ๒. เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร ครูและบุคลากรผูมี้จิตอาสา 
 ๒.๑ เป็นครูหรือบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 
 ๒.๒ เป็นครูผู้มีจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  
 ๒.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยงานบุคคล 
 

 ๓. เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูส้ร้างชื่อเสียงทางวิชาการ
ให้กับโรงเรียน 

 ๓.๑ เป็นครูหรือบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 
 ๓.๒ เป็นครูหรือบุคลากรผู้ฝึกซ้อมนักเรียนจนได้รบัรางวัล หรือเป็นผู้ได้รับรางวัลท่ีสร้างช่ือเสียง

ให้กับโรงเรียน 
 ๓.๓ เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่อง โดยได้รับการเสนอช่ือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๓.๔ เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทนักเรียน 

 นักเรียน ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรคนดีศรีเทพฯนนท์ประจำปี ๒๕๖๒ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ
พื้นฐานและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติพื้นฐาน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์” 

 ๑.๑ เป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีท่ีกำลังศึกษาอยู่ในปีปัจจุบัน 
 ๑.๒ ไม่มีผลการเรียนติดค้าง ๐,ร.,มส., มผ.  ณ วันสมัคร 
 ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ ระหว่าง ๑ มกราคม – ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์” 

 ๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกแม่รำเพย  

  ๒.๑.๑ มีความประพฤติดีสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียน (ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

และจิตอาสา) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการ เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ

ได้ 

  ๒.๑.๒ ได้รับการพิจารณาและคัดโดยครูท่ีปรึกษาห้องละ ๒ คน เป็นนักเรียนชาย ๑ คน 

นักเรียนหญงิ ๑ คน 

 ๒.๒.๓ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  

 

 ๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านความประพฤติ 

  ๒.๒.๑ เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปี

ท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เท่านั้น 

 ๒.๒.๒ มีความโดดเด่น ด้านความประพฤติดี เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้  

 ๒.๒.๓ ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ( ถึง ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒) นักเรียนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนเต็ม โดยไม่เคยถูกตัดคะแนน 

 ๒.๒.๔ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพื้นฐานโดยครูท่ีปรึกษา 

 ๒.๒.๕ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  



 ๒.๒.๖ ได้รับการพิจารณาและคัดโดยคณะกรรมการกล่ันกรอง/กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 

 

 ๒.๓ เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ 

  ๒.๓.๑ เป็นนักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการคณะสี/หัวหน้าห้อง ใน

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๒.๓.๒ มีความโดดเด่น ด้านความเป็นผู้นำ มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อย เป็น

แบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้ 

 ๒.๓.๓ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพื้นฐานโดยครูท่ีปรึกษา 

 ๒.๓.๔ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 ๒.๓.๕ ได้รับการพิจารณาและคัดโดยคณะกรรมการกล่ันกรอง/กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 

 ๒.๔ เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านความซ่ือสัตย์ (กิจกรรมของ

หายได้คืน) 

 ๒.๔.๑ มีความประพฤติโดดเด่น ด้านความซื่อสัตย์ มีช่ืออยู่ในบันทึกกิจกรรมของหายได้

คืน ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 ๒.๔.๒ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพื้นฐานโดยครูท่ีปรึกษา 

 ๒.๔.๓ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  

 ๒.๔.๔ ได้รับการพิจารณาและคัดโดยคณะกรรมการกล่ันกรอง/กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 

 

 ๒.๕ เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านมีความสามารถ สร้างชื่อเสียง

ให้กับโรงเรียน 

 ๒.๕.๑ เป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน โดยได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ หรือเทียบเท่า จาก

หน่วยงานภายนอกโรงเรียน ภายในปี ๒๕๖๒ (๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ๒.๕.๒ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพื้นฐานโดยครูท่ีปรึกษา 

 ๒.๕.๓ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและรับรองโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้ฝึกซ้อม 



   ๒. ๕.๔ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  ผ่านยังครูท่ีปรึกษาให้กับ

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง  

 
 ๒.๖ เกณฑ์การพิจารณาผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านจิตอาสา 

 ๒.๖.๑ เป็นนักเรียนท่ีมีจิตอาสา เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

ช่วยงานจราจรโรงเรียน หรือช่วยเหลืองานอื่น ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 ๒.๖.๒ ได้รับการตรวจสอบและผ่านรับรองคุณสมบัติพื้นฐานโดยครูท่ีปรึกษา 

 ๒.๖.๓ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและรับรองโดยครูผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูหัวหน้างานโสต

ทัศนศึกษา ครูหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ครูหัวหน้างานจราจรโรงเรียน เป็นต้น 

   ๒.๖.๔ ส่งใบสมัคร และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  ผ่านยังครูท่ีปรึกษาให้กับ

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง 

 

ประเภทบุคคลทั่วไป และองค์กรจากภายนอก 

 บุคคลทั่วไป และองค์กรจากภายนอกที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรคนดีศรีเทพฯนนท์ประจำปี ๒๕๖๒ จะต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เกียรติบัตร บุคคลผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๑ บุคคลท่ัวไป ท่ีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนและสังคม 
 ๑.๒ มีคุณูปการ ให้การสนับสนุนโรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 
 ๑.๓ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน 

 ๒. เกียรติบัตร องค์กรที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อยา่งต่อเนื่อง 
 ๒.๑ องค์กรจากภายนอก ท่ีมีธรรมาภิบาล มีกิจกรรมท่ีช่วยเหลือสังคม 
 ๒.๒ มีคุณูปการ ให้การสนับสนุนโรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 
 ๒.๓ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน 

 

หมายเหตุ 
 * คณะกรรมการกล่ันกรองจะพิจารณาจากนักเรียนท่ีส่งใบสมัครและแนบหลักฐานเท่านั้น นักเรียนท่ีไม่ส่ง
ใบสมัคร หรือ ใบสมัครไม่เรียบร้อย หรือส่งไม่ทันตามกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 **การตัดสินผลของคณะกรรมการกล่ันกรอง/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนถือเป็นที่สุด 

 



ติดรูปถ่าย
นักเรียน 

 

มีต่อหน้า ๒  

หน้า ๑ 

 
ใบสมัครขอรับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์”ประจำปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) .............................................. นามสกุล...................................................... 
กำลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี........... ห้อง ..............  เลขท่ี .................... 
 คะแนนความประพฤติ  
  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐  .................... คะแนน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐  ..................... คะแนน 
  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑  .................... คะแนน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑  ..................... คะแนน 
  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒  .................... คะแนน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  ..................... คะแนน  
(นักเรียนท่ีขอเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านความประพฤติ ต้องกรอกคะแนนความประพฤติท้ัง ๓ ปี ย้อนหลัง 

ส่วนนักเรียนท่ีขอเกียรติบัตรอื่นกรอกคะแนนความประพฤติเฉพาะ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ และภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๖๒ จนถึง ๓๑ ม.ค.๖๒) 
 ครูท่ีปรึกษาคนท่ี ๑. ........................................................................ 
 ครูท่ีปรึกษาคนท่ี ๒. ........................................................................ 
 ครูท่ีปรึกษาคนท่ี ๓. ........................................................................ 
ขอสมัครเข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพนนท์”ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภท โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง ( )  

(    ) สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกแม่รำเพย (    ) นักเรียนดีเด่น ด้านความซื่อสัตย์ 
(    ) นักเรียนดีเด่น ด้านจิตอาสา (    ) นักเรียนดีเด่น ด้านความเป็นผู้นำ 
(    ) นักเรียนดีเด่นมีความสามารถ สร้างช่ือเสียง

ให้กับโรงเรียน 
(    ) นักเรียนดีเด่น ด้านความประพฤติ (เฉพาะ

นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ เท่านั้น) 
 

   ลงช่ือ ................................................. ผู้ขอรับเกียรติบัตร 
(....................................................) 

นักเรียนช้ัน ม. ......./......... 



หน้า ๒ 
 

(   )  คำรับรองครูที่ปรึกษา 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าแล้ว   ดังนี้ (ครูท่ีปรึกษาโปรด
ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียน) 

(  )  เป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีท่ีกำลังศึกษาอยู่ในปีปัจจุบัน 
(  )  ไม่มีผลการเรียนติดค้าง ๐,ร.,มส., มผ.  ณ วันสมัคร 
(  )  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ  

 นักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วน (   )  สมควร  (    ) ไม่สมควร ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพฯนนท์” 

ลงช่ือ............................................. 
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ 

ลงช่ือ............................................. 
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ลงช่ือ............................................. 
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ 

 

(   )  คำรับรองสำหรับนักเรียนที่ขอเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านมีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับ

โรงเรียน 

 ข้าพเจ้า.............................................................................................ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี     
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ......................................................................... ช้ัน..................         
สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน โดยได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ภายในปี ๒๕๖๒ (ระหว่าง ๑ 
มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามคุณสมบัติเฉพาะของเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านมีความสามารถ สร้าง
ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน จริง สมควรได้รับเกียรติบัตรคนดีศรีเทพฯนนท์ 

ลงช่ือ............................................. 
     ครูผูฝ้ึกซ้อม/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

(   )  คำรับรองสำหรับนักเรียนที่ขอเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านจิตอาสา 

ข้าพเจ้า...................................................................................................ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ......................................................................... ช้ัน..................เป็นนักเรียน

ท่ีมีจิตอาสาให้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตามคุณสมบัติเฉพาะของเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านมี

จิตอาสา จริง สมควรได้รับเกียรติบัตรคนดีศรีเทพฯนนท์ 

ลงช่ือ............................................. 
               ครผูู้รับรอง 

คณะกรรมการกลั่นกรองได้ตรวจสอบแล้วนักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วน  
(   ) สมควร (   ) ไม่สมควร ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพฯนนท์” ตามประเภทที่ขอ ดังน้ี 

(    ) สุภาพบุรุษ สุภาพสตรลีูกแม่รำเพย (    ) นักเรียนดีเด่น ด้านความซื่อสัตย์ 
(    ) นักเรียนดีเด่น ด้านจิตอาสา (    ) นักเรียนดีเด่น ด้านความเป็นผู้นำ 
(    ) นักเรียนดีเด่นมีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับ

โรงเรียน 
(    ) นักเรียนดีเด่น ด้านความประพฤติ (เฉพาะนักเรียน 

ม.๓ และ ม.๖ เท่าน้ัน) 
ลงชื่อ............................................. คณะกรรมการกลั่นกรอง 


