ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง การสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
..............................................................
ด้วยโรงเรียนชุมแพศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
จะดาเนินการสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของโรงเรียน
ชุมแพศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสการจัดงาน ๕๐ ปี
ชุมแพศึกษา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา จึงขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่าและประธาน
รุ่นทุกรุ่ น สรรหาเพื่อนในรุ่น ของท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้และส่งใบสมัครให้ โรงเรียนชุมแพศึกษา
ภายในวันที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๑. ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่นที่ต้องการสมัคร
๑.๑ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมหรือประเทศชาติ
๑.๒ ผู้ที่ประสบผลสาเร็จในหน้าที่ราชการ
๑.๓ ผูป้ ระสบผลสาเร็จในหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
๑.๔ ผูป้ ระสบผลสาเร็จในอาชีพส่วนตัว
๑.๕ ผูท้ ี่เสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนชุมแพศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. ข้อแนะนาในการสมัครและเสนอชื่อ (มีรายละเอียด ก แนบท้ายประกาศ )
๓. ใบสมัคร (มีรายละเอียด ข แนบท้ายประกาศ)
๔. คุณสมบัติผู้สมัคร (มีรายละเอียด ค แนบท้ายประกาศ)
๕. รายละเอียดการปฏิบัติ ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนชุมแพศึกษา หรือ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น คุณครูอรนุช บุญเกษม (๐๙-๔๓๖๓-๗๖๗๖) หรือ
เลขานุการฝ่ายประสานศิษย์เก่า คุณครูบุญชดา จันฤาชา (๐๙-๘๖๓๖-๙๔๖๔)
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

(นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

๒

รายละเอียด ก : ข้อแนะนาในการสมัครและเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี ๒๕๖๒
.................................................
๑.ขอรับใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี ๒๕๖๒ ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการจัดงาน ๕๐ ปี
ชุมแพศึกษา (ห้องบริหารทั่วไป อาคาร ๓) โรงเรียนชุมแพศึกษา อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หรือดาวน์โหลด
ข้อมูลที่เว็บไซต์โรงเรียนชุมแพศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขานุการ ฝ่ายจัดสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
คุณครูอรนุช บุญเกษม (๐๙-๔๓๖๓-๗๖๗๖) หรือ เลขานุการฝ่ายประสานศิษย์เก่า คุณครูบุญชดา จันฤาชา
(๐๙-๘๖๓๖-๙๔๖๔)
๒.ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันปฏิบตั ิราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓.๑ กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง โปรดส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการจัดงาน ๕๐ ปี ชุมแพศึกษา
สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชุมแพศึกษา ถนนมลิวรรณ ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๔๐๑๓๐
๓.๒ กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งให้ถึงปลายทางในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดยส่งถึง
คุณครูบุญชดา จันฤาชา
ศูนย์ประสานงานการจัดงาน ๕๐ ปี ชุมแพศึกษา
สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป (อาคาร ๓)
โรงเรียนชุมแพศึกษา ถนนมะลิวรรณ
ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
๔. ควรกรอกใบสมัคร/เสนอชื่อให้ครบถ้วน
๕. ควรแนบหลักฐานรายละเอียดประวัติเพิ่มเติม ในกรณีผลงานดีเด่น ตาแหน่งหน้าที่พิเศษทาง
สังคม หรือเกียรติประวัติที่ได้รับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
๖. ใบสมัครชุดนี้สามารถถ่ายเอกสารเพิ่มเติม หรือ download ใบสมัครติดต่อได้โดยตรง
ที่เว็บไซต์โรงเรียนชุมแพศึกษา
๗. โรงเรียนชุมแพศึกษา/สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา /ประธานรุ่น/อื่น ๆ
สามารถส่งศิษย์เก่าดีเด่น ในแต่ละประเภทโดยไม่จากัดจานวน แต่ต้องระบุประเภทที่สมัครได้ท่านละ ๑ ประเภทเท่านั้น
๘. รูปถ่าย (ภาพสีหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดอย่างน้อย ๒ นิ้วขึ้นไปจานวน ๒ ภาพ )ให้แนบมา
กับใบสมัคร ควรเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน เพื่อความสวยงามของเอกสารในการประชาสัมพันธ์เกียรติคุณ
........................................................

๓

รายละเอียด ข : ใบสมัคร/เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
๑.ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่นที่ต้องการสมัคร
ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมหรือประเทศชาติ
ผู้ที่ประสบผลสาเร็จในหน้าที่ราชการ
ผู้ประสบผลสาเร็จในหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
ผู้ประสบผลสาเร็จในอาชีพส่วนตัว
ผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนชุมแพศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. ประวัติส่วนตัว
๒.๑ ชื่อ/ยศ……………………………….…………… นามสกุล…........................................…………............................
อายุ….… ปี เรียนที่โรงเรียนชุมแพศึกษา ระหว่าง ปีพ.ศ. ........ ถึง ปี พ.ศ........ จบการศึกษา
จากโรงเรียนชุมแพศึกษา ในระดับชั้น...................... เมื่อ ปีการศึกษา. ……………….....................................
๒.๒ สถานภาพของครอบครัว
โสด
สมรส
อื่นๆ ..........................................
จานวนบุตร ………. คน
๒.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………... ถนน………………………..............ตาบล/แขวง…………………………… เขต/
อาเภอ………………………..........จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………
๒.๔ ปัจจุบันประกอบอาชีพ
อาชีพส่วนตัว
รับราชการหรือทางานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………..………..
ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน ....................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง.เลขที…่ ……….. ถนน……………………ตาบล/แขวง……………………………เขต/อาเภอ…….…...............…
จังหวัด……………… รหัสไปรษณีย์………………………..……
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………….

๔
๓. ผลงานดีเด่น(แนบเอกสารหลักฐานประกอบ/ถ้ามี)
๓.๑ ............................................................................................................................. ....................................
๓.๒ ............................................................................................................................. ...................................
๓.๓ ...............................................................................................................................................................
๓.๔ ............................................................................................................................. ..................................
๓.๕ ............................................................................................................................. ..............................
๓.๖ ..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
๔. ตาแหน่งหน้าที่พิเศษทางสังคม(แนบเอกสารหลักฐานประกอบ/ถ้ามี)
๔.๑ ..........................................................................................................................................................
๔.๒ .........................................................................................................................................................
๔.๓ ..........................................................................................................................................................
๔.๔ ..........................................................................................................................................................
๔.๕ .........................................................................................................................................................
๕. ผลงานการเสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนชุมแพศึกษา
(แนบเอกสารหลักฐานประกอบ/ถ้ามี)
๕.๑ ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๕.๒ ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๕.๓ ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๕.๔ .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕.๕ ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..................................................................ผู้สมัคร
(
)
ตาแหน่ง(ถ้ามี)...........................................................................
................................................................................................
วันที่......................เดือน......................พ.ศ......................

๕
รายละเอียดของผู้เสนอหรือผู้รับรอง
ในฐานะ
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ฯ
ตัวแทนรุ่น/ประธานรุ่น
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ญาติ
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้โดยเร็ว ..............................................................
……..…………………………………………..…………………………………………..…………..................................................
……..…………………………………………..…………………………………………..…………..................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริง และข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ลงชือ่ .................................................................. ผู้รับรอง
(…...........................................................…….)
ตาแหน่ง .....................................................................
คารับรองของโรงเรียนชุมแพศึกษา
ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว,ยศ)……………………………………………………………..........................................
ผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนชุมแพศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒
เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา โดยเข้าศึกษาที่โรงเรียนชุมแพศึกษา
เมื่อปีพ.ศ. …….........................ถึง ปีพ.ศ. …………...............
ไม่เคยเข้าศึกษาในโรงเรียนชุมแพศึกษา
ลงชื่อ....................................................................
(…………………………….)
นายทะเบียนโรงเรียนชุมแพศึกษา

ลงชื่อ
(นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี)
ผู้อานวยการ โรงเรียนชุมแพศึกษา
……../…………/………….

๖

รายละเอียด ค : การพิจารณาเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนชุมแพศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒
......................................................

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก
๑. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาและมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนชุมแพศึกษา
๒. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมทั้งในหน้าที่การงาน และความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนไม่มีประวัติ
ในทางเสียหาย
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่ของราชการ หรืองานของสังคม
จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
4. เป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่ สังคม กองทัพ และประเทศชาติจนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่น สมควรได้รับ
การยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่า และประชาชนทุกสาขาอาชีพ
5. เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพศึกษามาโดยตลอด
6. ศิษย์เก่าที่ประสบผลสาเร็จในหน้าที่ราชการ ถือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนชุมแพศึกษา
7. ศิษย์เก่าผู้ใดที่เคยรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนชุมแพศึกษามาแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ในประเภทอื่นอีก

คุณสมบัติที่จะพิจารณาศิษย์เก่าที่ผลงานดีเด่นโรงเรียนชุมแพศึกษา
ในแต่ละประเภท
กาหนดคุณสมบัติที่จะพิจารณาศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละประเภท ดังนี้
๑. ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมหรือประเทศชาติ
๒. ผู้ประสบผลสาเร็จในหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
๓. ผู้ประสบผลสาเร็จในอาชีพส่วนตัว
๔. ผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนชุมแพศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่จะพิจารณา
๑. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาและมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนชุมแพศึกษา
๒. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ตลอดจนไม่มีประวัติในทางเสียหาย
3. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่
ของราชการหรืองานของสังคม จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
๔. เป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่ สังคม และประเทศชาติจนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่น
สมควรได้รับการยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่า และประชาชนทุกสาขาอาชีพ
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๕. เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพศึกษา เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนชุมแพศึกษา หรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการขององค์กรภายใน
โรงเรียนชุมแพศึกษา อาทิเช่น
-กรรมสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการจัดงานของสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการภาคีในการพิจารณาการใช้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
-กรรมการอื่นๆ ฯลฯ
๕.กาหนดคุณสมบัติที่จะพิจารณาศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในประเภทผู้ที่ประสบผลสาเร็จในหน้าที่ราชการ
คุณสมบัติที่จะพิจารณา
๑. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาและมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนชุมแพศึกษา
๒. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ตลอดจนไม่มีประวัติในทางเสียหาย
๓. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่
ของราชการหรืองานของสังคม จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
๔. เป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่ สังคม และประเทศชาติจนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่น
สมควรได้รับการยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่า และประชาชนทุกสาขาอาชีพ
๕. ศิษย์เก่าที่ประสบผลสาเร็จในหน้าที่ราชการ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนชุมแพศึกษา
๖. เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพศึกษา เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนชุมแพศึกษา หรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการขององค์กรภายในโรงเรียน
ชุมแพศึกษา อาทิเช่น
-กรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการจัดงานของสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
-กรรมการภาคีในการพิจารณาการใช้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
-กรรมการอื่นๆ ฯลฯ
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การพิจารณาสรรหาศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
๑. ศิษย์เก่ารุ่นใด ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้แทนรุ่น เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น
โปรดแจ้งรายชื่อไปยังที่ทาการสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา หรือศูนย์ประสานงาน
การจัดงาน ๕๐ ปี ชุมแพศึกษา (กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชุมแพศึกษา) หรือแจ้งทางไลน์ กลุ่ม ๕๐ปีชุมแพศึกษา
หรือโทรศัพท์แจ้งไปที่ เลขานุการฝ่ายประสานศิษย์เก่า
- เลขานุการ ฝ่ายจัดสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น คุณครูอรนุช บุญเกษม (๐๙-๔๓๖๓-๗๖๗๖) หรือ
- เลขานุการฝ่ายประสานศิษย์เก่า คุณครูบุญชดา จันฤาชา (๐๙-๘๖๓๖-๙๔๖๔)
กาหนดเสนอรายชื่อกรรมการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒.ให้กรรมการรุ่นแต่ละรุ่นพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นในรุ่นของตนเอง ไม่จากัดจานวน และให้ประธานรุ่น/
ตัวแทนรุ่นเสนอชื่อพร้อมประวัติพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้และส่งให้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ โดยระบุ ประเภทที่ขอรับรางวัลด้วย (เพียง 1 ประเภท)
๓.ให้สาเนาเอกสารหรือโล่รางวัลดีเด่นทุกประเภทแนบมาพร้อมประวัติบุคคล
๔.ให้ส่งรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ประกอบเอกสารการสมัคร
๕. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษาและผู้แทนศิษย์เก่าจะประชุม
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละประเภทให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
และแจ้งให้ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกได้ทราบภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๖. คณะกรรมการฯจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ซึง่ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
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