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ประกาศโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
เรื่อง ระเบียบการพิจารณาคัดเลือกนกัเรียนผู้เสนอช่ือเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและรางวัลกจิกรรมเด่น 

**************************** 
เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ของโรงเรียน

เซนต์คาเบรียล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูง สุด จึงขอประกาศรายละเอียดระเบียบการพิจ ารณาคัดเลือก
นักเรียนผู้เสนอช่ือเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและรางวัลกิจกรรมเด่นแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

๑. “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเซนต์คาเบรียลในปีการศึกษานั้นๆ เป็นผู้ท่ีเสนอผลงานและ
ความสามารถพิเศษเพ่ือเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง หรือรางวัลกิจกรรมเด่น 

๒. “ผลงาน” หมายถึง ผลงานท่ีใช้เสนอประกอบการพิจารณาเพ่ือเข้ารับรางวัล ซ่ึงเป็นผลงานท่ีได้จากการแข่งขัน การเข้าร่วม
กิจกรรมตามหน่วยงานของโรงเรียน การเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ และจะต้องเป็นผลงาน ท่ีไ ด้ รับ ราง วัล        
การแข่งขันในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคมของปีนั้นๆ เท่านั้น 

๓. “รางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง” หมายถึง รางวัลท่ีได้จากการเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันในระดับประเทศ และได้ รับ
รางวัลชนะเลิศเท่าน้ัน หรือ เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ซ่ึงมีหนังสือรับรองท่ีออกให้โดยผู้อำนวยการ
ของโรงเรียน และ/หรือหนังสือรับรองท่ีออกให้โดยหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร หรือสมาคมระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ,     
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ซ่ึงผลการแข่งขันในระดับนานาชาติ จะต้องเป็น  
ผลคะแนนซ่ึงจัดอยู่ใน 3 อันดับท่ีมีคะแนนสูงสุดของรายการน้ันๆ เท่าน้ัน หรือ กรณีรายการการแข่งขันระดับนานาชาติท่ีตัดสินด้วย
วิธีการแบ่งกลุ่มเกณฑ์คะแนนด้วยระดับเหรียญรางวัล จะต้องเป็นรางวัลท่ีอยู่ในกลุ่มเกณฑ์ระดับเหรียญทองของรายการ น้ันๆ 
เท่าน้ัน 

๔. “รางวัลกิจกรรมเด่น” หมายถึง รางวัลท่ีได้จากการแข่งขัน การเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันความสามารถพิ เศษอ่ืนๆ       
ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการจัด ท้ังนี้ ยกเว้น รางวัลท่ีได้จากการแข่งขันภายในของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลหรือการทดสอบทางวิชาการ  
ทุกประเภทท้ังการทดสอบภายในหรือภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดๆ  

๕. นักเรียนท่ีนำเสนอผลงานเพ่ือพิจารณารางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง สามารถเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาจากผลงาน    
ท่ีดีเด่นท่ีสุดเพียงด้านเดียวเท่านั้น และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงด้านใดด้านหนึ่ง แล้ว 
จะได้รับการสงวนสิทธิ์ในการเสนอผลงานเข้ารับรางวัลกิจกรรมเด่นในด้านน้ันอีก แต่สามารถเสนอผลงานเข้ารับรางวัลกิจกรรมเด่น
ในด้านอ่ืนๆ ได้ 

6. นักเรียนท่ีนำเสนอผลงานเพ่ือพิจารณารางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง และผลการพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์การเข้ารับราง วัล
สุภาพบุรุษพรมแดง คณะกรรมการจะนำผลงานของนักเรียนคนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณากิจกรรมเด่นในด้านนั้นๆ ต่อไป 

7. นักเรียนท่ีส่งผลงานเพ่ือพิจารณารางวัลกิจกรรมเด่น สามารถเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาได้มากกว่าห น่ึงด้ าน           
ท้ังนี้ นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานครบถ้วนตรงตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในแต่ละด้าน 

8. นักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้ารับรางวัลต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนดอย่างครบถ้วน และไม่เคยได้รับโทษ
ภาคทัณฑ์หรือพักการเรียนในปีการศึกษาท่ีนำเสนอผลงาน 
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หมวดรางวัล “สุภาพบุรุษพรมแดง” 

 
9. รางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง จำแนกเป็น ๔ ด้าน ดังน้ี 
 9.๑ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านวิชาการ  
 9.๒ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านกีฬาและนันทนาการ  
 9.๓ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม  
 9.๔ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  
 คุณสมบัติของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง มีดังน้ี 

๑) เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศเท่าน้ัน โดยต้องเป็นรายการ ท่ีจั ดข้ึนโ ดย
หน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดับประเทศ และ/หรือหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดับประเทศ ร่วมกับ เครือข่าย
หน่วยงานภาคเอกชน 

๒) เป็นตัวแทนโรงเรียน หรือเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ซ่ึงมีหนังสือรับรอง ท่ีออกให้โดย
ผู้อำนวยการของโรงเรียน และ/หรือหนังสือรับรองท่ีออกให้โดยหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร หรือสมาคมระดับประเทศ และได้รับ
รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ซ่ึงผลการแข่ง ขันในระดับ
นานาชาติ จะต้องเป็นผลคะแนนซ่ึงจัดอยู่ใน 3 อันดับท่ีมีคะแนนสูงสุดของรายการน้ันๆ เท่าน้ัน หรือ กรณีรายการการแข่งขันระดับ
นานาชาติท่ีตัดสินด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มเกณฑ์คะแนนด้วยระดับเหรียญรางวัล จะต้องเป็นรางวัลท่ีอยู่ในกลุ่มเกณฑ์ระดับเหรียญทอง
ของรายการน้ันๆ เท่าน้ัน  

3) รายการการแข่งขันในระดับนานาชาติหรือระดับโลกท่ีส่งเข้าพิจารณา จะต้องเป็นรายการการแข่ง ขันท่ีมีป ระเทศต่างๆ      
เข้าร่วมแข่งขันในรายการไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ และเป็นรายการท่ีจัดข้ึนโดยหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดับประเทศ     
และ/หรือหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดับประเทศ ร่วมกับ เครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน  

4) กรณีนักเรียนท่ีไปแข่งขันในนามตัวแทนของโรงเรียน หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่ง ขันใน
ระดับนานาชาติ ต้องมีหนังสือรับรองท่ีออกให้โดยผู้อำนวยการของโรงเรียน และ/หรือหนังสือรับรองท่ีออกให้โดยหน่วยงานของภาครัฐ 
องค์กร หรือสมาคมระดับประเทศนั้นๆ แนบเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือพิจารณาตามกำหนดการการรับสมัคร 
 5) เป็นนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนดอย่างครบถ้วน และไม่เคยได้รับการพิจารณาโทษ ภาคทัณฑ์
หรือพักการเรียนในปีการศึกษาท่ีนำเสนอผลงาน 
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หมวดรางวัล “กิจกรรมเด่น” 

 
10. รางวัลกิจกรรมเด่น จำแนกเป็น ๕ ด้าน ดังน้ี 

  10.๑ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านวิชาการ 
  10.๒ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกีฬาและนันทนาการ  
  10.๓ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  10.๔ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  10.๕ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 
คุณสมบัติของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลกิจกรรมเด่น โดยจำแนกตามด้านต่างๆ ดังน้ี 

❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านวิชาการ 

๑) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันทางวิชาการท่ีจัดโดย สำนักงานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ในระดับจังหวัดข้ึนไป 

๒) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันทางวิชาการท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทางการศึกษาไทยและต่างประเทศ เช่น สสวท. อพวช. สวทช. สถาบัน Goethe, และสถาบันองค์กรท่ีเก่ียวข้องท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบ โดยจะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ เท่านั้น 

๓) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันทางวิชาการในโครงการประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน 

๔) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับประเทศท่ีจัดโดย 
สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน 

๕) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน ซ่ึงผ่านการคัดเลือกจากค่าย สอวน. ค่ายท่ี ๒ เพ่ือเข้า
สู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 

๖) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน ซ่ึงผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองของการแ ข่ง ขัน    
เพชรยอดมงกุฎ 

๗) เป็นนักเรียนท่ีได้รับรางวัลอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด้านวิชาการกำหนดไว้ 

❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกีฬาและนันทนาการ 
๑) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดง เท่านั้น 
๒) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่ีสถาบัน และได้รับรางวัล

ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒  
๓) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันว่ายน้ำ และได้รับราง วัลเห รียญทอง 

เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการของกรมพลศึกษา หรือได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวม ในอันดับท่ี ๑ – ๑๐ 
ของการแข่งขันว่ายน้ำท่ัวไป 



- ๔ - 

๔) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬา และได้รับราง วัล เห รียญ ทอง       
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับภาค ท้ังนี้ ต้องมี
โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน   

๕) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬา และได้รับรางวัลเหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับประเทศ ท้ังนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน 

๖) เป็นนักเรียนท่ีได้รับรางวัลอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด้านกีฬาและนันทนาการกำหนดไว้ 

❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม ของโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง เท่านั้น 
๒) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม และได้รับ

รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับ
ภาค ท้ังนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไมน่้อยกว่า ๕ โรงเรียน 

๓) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม และได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับประเทศ ท้ังนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕  
โรงเรียน 

๔) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม และได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันดนตรีท่ีจัดโดยสถาบันดนตรี ท้ังนี้ ต้องมีโรงเรียน
เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน   

๕) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้รับราง วัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ท้ังนี้ ต้องมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ คน 

๖) เป็นนักเรียนท่ีได้รับรางวัลอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมกำหนดไว้ 

❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดง เท่านั้น 
๒) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับรางวัล

เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับภาค 
ท้ังนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน 

๓) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับรางวัล
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับประเทศ ทั ้งน ี้  ต้องมีโรงเร ียนเข้าร ่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า                 
๕ โรงเรียน 

๔) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันท่ีจัดโดยสถาบันทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังนี้ 
ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน    

  5) เป็นนักเรียนท่ีได้รับรางวัลอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำหนดไว้ 
 

 



- ๕ - 

❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
๑) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก งานชุมนุมลูกเสือ

ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกฯ หรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ เก่ียวกับลูกเสือด้านใดด้านหนึ่ง 
๒) เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษานั้นๆ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

ซ่ึงได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล 
๓) เป็นนักเรียนท่ีช่วยเหลืองานด้านสังคมภายนอกโรงเรียน และได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานนั้นๆ  เป็นประจำ

อย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี หรือ ไม่น้อยกว่า ๓ องค์กรหรือหน่วยงาน 
๔) เป็นนักเรียนท่ีมีความเสียสละช่วยเหลืองานด้านกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นท่ีประจั กษ์ ท้ังนี้      

ต้องได้รับการรับรองเป็นหนังสือจาก หัวหน้าฝ่าย/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ดังรายการต่อไปนี้ 

• ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

• ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนอาสาช่วยดูแลนักเรียนผู้พิการทางสายตา 
• ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนท่ีช่วยเหลืองานด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

• ได้ร ับการคัดเลือกเป็นนักดนตรีของโรงเร ียน เช่น วงโยธวาทิต คณะนักร้องประสานเสียง วงดนตรไีทย           
หรือวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงได้การรับรองจากหัวหน้างานดนตรี 

• ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ซ่ึงได้การรับรองจากหัวหน้างานกีฬา 
 ๕) เป็นนักเร ียนที ่ ได้ร ับรางวัลอื ่นๆ หรือม ีคุณสมบัติเฉพาะทางตามเกณฑ์ที ่คณะกรรมการด้านกิจกรรม

สาธารณประโยชน์กำหนดไว้ 
๑1. การเสนอรายช่ือนักเรียนเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล สุภาพบุรุษพรมแดง หรือราง วัลกิจกรรมเ ด่น           

ให้นักเรียน หรือผู้ปกครองของนักเรียน หรือคุณครูผู้รับผิดชอบรายการดังกล่าว ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเ ว็บไซต์ของ
โรงเรียน โดยกรอกข้อมูลตามท่ีกำหนดไว้ในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วนทุกประการ พร้อมแนบไฟล์สำเนาเอกสารห รือส ำเนา
ภาพถ่ายรางวัลท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระเบียบฉบับน้ีกำหนดไว้ในการย่ืนหลักฐานเสนอประกอบการพิจารณาผ่านระบบการ รับสมัคร
ออนไลน์มาพร้อมกัน ท้ังนี้ กำหนดส้ินสุดหมดเขตการลงทะเบียนรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ภายในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี      
หากพ้นระยะเวลากำหนดการรับสมัครแล้ว ให้ถือว่า สละสิทธิ์การรับสมัคร ในทุกกรณี 

๑2. พิธีมอบรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและกิจกรรมเด่น กำหนดจัดข้ึนตามวัน เดือน ปี ท่ีกำหนดไว้ในปฏิทินประจำปีการศึกษา 
โดยนักเรียนท่ีผ่านการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและกิจกรรมเด่นทุกคนท่ีประสงค์จะเข้ารับมอบรางวัลในวันพิธีมอบฯ 
ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีรับมอบรางวัลฯ ตามกำหนดนัดหมายทุกคร้ัง หากไม่เข้ารับการฝึกซ้อมตามกำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้ารับมอบ
รางวัลในวันพิธีมอบรางวัลฯ 

13. นักเรียนผู้สมัครต้องย่ืนข้อมูลประกอบการพิจารณาตามความเป็นจริงทุกประการ หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่า       
มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ คณะกรรมการจะตัดสิทธ์ิการรับสมัครโดยทันทีในทุกกรณี 

14. ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 (ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 



ลงทะเบียนสมัคร “สุภาพบุรุษพรมแดง” 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzOxM178hkcOPEJi

C8pVt86b1lJ10OgDCd_Ggc_2cMeFwwQ/viewform?pli=1 

 

ลงทะเบียนสมัคร “กิจกรรมเด่น” 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsTMlnyAs5nSmyra

JqcYueYMGWuWpV5ztw67ARdrxW9w-uQ/viewform?pli=1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzOxM178hkcOPEJiC8pVt86b1lJ10OgDCd_Ggc_2cMeFwwQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzOxM178hkcOPEJiC8pVt86b1lJ10OgDCd_Ggc_2cMeFwwQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsTMlnyAs5nSmyraJqcYueYMGWuWpV5ztw67ARdrxW9w-uQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsTMlnyAs5nSmyraJqcYueYMGWuWpV5ztw67ARdrxW9w-uQ/viewform?pli=1

