ประกาศโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เรื่อง ระเบียบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและรางวัลกิจกรรมเด่น
****************************
เพื่อให้การพิจารณาคัดเลื อกนั กเรียนที่มี ผลงานดีเ ด่นและสร้างชื่ อเสี ยงให้แก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ของโรงเรี ย น
เซนต์คาเบรียล ดำเนินไปด้วยความเรี ยบร้ อยและเกิด ประสิท ธิภาพสูง สุด จึงขอประกาศรายละเอีย ดระเบียบการพิจ ารณาคั ดเลื อก
นักเรียนผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและรางวัลกิจกรรมเด่น แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
๑. “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนเซนต์ คาเบรี ยลในปี การศึ กษานั้นๆ เป็นผูท้ ี่เ สนอผลงานและ
ความสามารถพิเศษเพื่อเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง หรือรางวัลกิจกรรมเด่น
๒. “ผลงาน” หมายถึง ผลงานที่ใช้เสนอประกอบการพิจารณาเพื่อเข้ารับรางวัล ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการแข่งขัน การเข้าร่วม
กิจกรรมตามหน่วยงานของโรงเรี ยน การเข้าร่วมกับหน่ ว ยงานหรือ องค์ก รต่างๆ ของภาครัฐ และจะต้องเป็นผลงาน ที่ ไ ด้ รั บ ราง วั ล
การแข่งขันในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคมของปีนั้นๆ เท่านั้น
๓. “รางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง” หมายถึง รางวัลที่ได้จากการเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันในระดับประเทศ และได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศเท่านั้น หรือ เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งมีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยผู้อำนวยการ
ของโรงเรียน และ/หรือหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร หรือสมาคมระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิ ศ ,
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ซึ่งผลการแข่งขันในระดับนานาชาติ จะต้องเป็ น
ผลคะแนนซึ่งจัดอยู่ใน 3 อันดับที่มีคะแนนสูงสุดของรายการนั้นๆ เท่านั้น หรือ กรณีรายการการแข่งขันระดับนานาชาติที่ตัดสินด้ว ย
วิธีการแบ่งกลุ่มเกณฑ์คะแนนด้ว ยระดับเหรี ยญรางวัล จะต้องเป็นรางวัล ที่ อยู่ ในกลุ่มเกณฑ์ ระดั บเหรียญทองข องรายการ นั้ น ๆ
เท่านั้น
๔. “รางวัลกิจกรรมเด่น” หมายถึง รางวัลที่ได้จากการแข่งขั น การเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันความสามารถพิ เศษอื่ นๆ
ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัด ทั้งนี้ ยกเว้น รางวัลที่ได้จากการแข่งขันภายในของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลหรือ การทดสอบทางวิ ช าการ
ทุกประเภททั้งการทดสอบภายในหรือภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดๆ
๕. นักเรียนที่นำเสนอผลงานเพื่อพิ จารณารางวัลสุภาพบุ รุษพรมแดง สามารถเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาจากผลงาน
ที่ดีเด่นที่สุดเพียงด้านเดียวเท่านั้น และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับรางวัลสุภ าพบุรุ ษพรมแดงด้านใดด้ านหนึ่ ง แล้ ว
จะได้รับการสงวนสิทธิ์ในการเสนอผลงานเข้ารับ รางวัลกิ จกรรมเด่นในด้านนั้นอี ก แต่สามารถเสนอผลงานเข้ารับรางวัลกิจกรรมเด่ น
ในด้านอื่นๆ ได้
6. นักเรียนที่นำเสนอผลงานเพื่อพิจารณารางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง และผลการพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์การเข้า รั บ รางวั ล
สุภาพบุรุษพรมแดง คณะกรรมการจะนำผลงานของนักเรียนคนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณากิจกรรมเด่นในด้านนั้นๆ ต่อไป
7. นักเรียนที่ส่งผลงานเพื่อพิ จารณารางวัลกิ จกรรมเด่ น สามารถเสนอผลงานเข้ ารั บการพิจารณาได้ม ากกว่ า หนึ่ ง ด้ าน
ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานครบถ้วนตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน
8. นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับรางวัลต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างครบถ้ วน และไม่เคยได้รับ โทษ
ภาคทัณฑ์หรือพักการเรียนในปีการศึกษาที่นำเสนอผลงาน
-๑-

หมวดรางวัล “สุภาพบุรุษพรมแดง”
9. รางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง จำแนกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
9.๑ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านวิชาการ
9.๒ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านกีฬาและนันทนาการ
9.๓ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
9.๔ สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คุณสมบัติของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง มีดังนี้
๑) เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ าแข่งขัน ในระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศเท่ านั้ น โดยต้องเป็นรายการที่ จั ดขึ้ น โ ดย
หน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดับประเทศ และ/หรือหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดับประเทศ ร่วมกับ เครือ ข่ า ย
หน่วยงานภาคเอกชน
๒) เป็นตัวแทนโรงเรียน หรือเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้า แข่งขั นในระดั บนานาชาติ ซึ่งมีหนังสือรับรองที่ อ อกให้ โ ดย
ผู้อำนวยการของโรงเรียน และ/หรือหนังสือรับรองที่อ อกให้โ ดยหน่ วยงานของภาครัฐ องค์กร หรือสมาคมระดับประเทศ และได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในระดับนานาชาติ ในด้ านต่ างๆ ซึ่งผลการแข่ ง ขั น ในระดั บ
นานาชาติ จะต้องเป็นผลคะแนนซึ่ง จัดอยู่ใน 3 อันดับที่มีคะแนนสูงสุดของรายการนั้นๆ เท่านั้น หรือ กรณีรายการการแข่งขันระดั บ
นานาชาติที่ตัดสินด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม เกณฑ์คะแนนด้วยระดับเหรียญรางวัล จะต้องเป็นรางวัล ที่อยู่ในกลุ่มเกณฑ์ระดับเหรี ย ญทอง
ของรายการนั้นๆ เท่านั้น
3) รายการการแข่งขันในระดับนานาชาติห รือ ระดั บโลกที่ส่งเข้ าพิจ ารณา จะต้องเป็นรายการการแข่ง ขันที่มีป ระเทศต่ า งๆ
เข้าร่วมแข่งขันในรายการไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ และเป็นรายการที่จัดขึ้นโดยหน่ว ยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดั บ ประเทศ
และ/หรือหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมระดับประเทศ ร่วมกับ เครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน
4) กรณีนักเรียนที่ไปแข่งขันในนามตัวแทนของโรงเรียน หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นตั วแทนของประเทศไทยไปแข่ ง ขั นใน
ระดับนานาชาติ ต้องมีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยผู้อำนวยการของโรงเรียน และ/หรือหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของภาครั ฐ
องค์กร หรือสมาคมระดับประเทศนั้นๆ แนบเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อพิจารณาตามกำหนดการการรับสมัคร
5) เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างครบถ้วน และไม่เคยได้รับการพิจารณาโทษ ภาคทัณฑ์
หรือพักการเรียนในปีการศึกษาที่นำเสนอผลงาน

-๒-

หมวดรางวัล “กิจกรรมเด่น”
10. รางวัลกิจกรรมเด่น จำแนกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้
10.๑ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านวิชาการ
10.๒ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกีฬาและนันทนาการ
10.๓ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
10.๔ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10.๕ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์
คุณสมบัติของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลกิจกรรมเด่น โดยจำแนกตามด้านต่างๆ ดังนี้
❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านวิชาการ
๑) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันทางวิชาการที่จัดโดย สำนักงานการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในระดับจังหวัดขึ้นไป
๒) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ย วข้ อ ง
ทางการศึกษาไทยและต่างประเทศ เช่น สสวท. อพวช. สวทช. สถาบัน Goethe, และสถาบันองค์กรที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบ โดยจะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ เท่านั้น
๓) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันทางวิชาการในโครงการประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน
๔) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรี ยน เข้าแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับประเทศที่ จั ดโดย
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน
๕) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากค่าย สอวน. ค่ายที่ ๒ เพื่อเข้ า
สู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
๖) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคั ดเลื อกให้เป็น ตัว แทนของโรงเรี ยน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ รอบรองของการแข่ ง ขั น
เพชรยอดมงกุฎ
๗) เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด้านวิชาการกำหนดไว้
❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกีฬาและนันทนาการ
๑) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตั วแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนในเครื อ
มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง เท่านั้น
๒) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สี่สถาบัน และได้รับรางวัล
ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒
๓) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคั ดเลื อ กให้เป็ นตั วแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันว่ายน้ำ และได้รับรางวั ล เหรี ย ญทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการของกรมพลศึกษา หรือได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวม ในอันดับที่ ๑ – ๑๐
ของการแข่งขันว่ายน้ำทั่วไป
-๓-

๔) เป็นนักเรียนที่ได้รั บ การคัดเลื อ กให้ เป็น ตั ว แทนของโรงเรี ยน เข้าแข่งขันกีฬา และได้รั บ รางวั ล เหรี ย ญ ทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับภาค ทั้งนี้ ต้องมี
โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน
๕) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือ กให้เป็น ตัว แทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬา และได้รับรางวัลเหรียญเงิ น หรื อ
เหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับประเทศ ทั้งนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน
๖) เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด้านกีฬาและนันทนาการกำหนดไว้
❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขัน ดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง เท่านั้น
๒) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขัน ดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม และได้ รั บ
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับสถานศึกษา ระดับ เขต ระดับจังหวัด หรือระดับ
ภาค ทั้งนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน
๓) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขัน ดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม และได้ รั บ
รางวัลเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับประเทศ ทั้งนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕
โรงเรียน
๔) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขัน ดนตรี ศิลปะ หรือวัฒนธรรม และได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันดนตรีที่จัดโดยสถาบันดนตรี ทั้งนี้ ต้องมีโรงเรียน
เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน
๕) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้รับรางวั ล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทั้งนี้ ต้องมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ คน
๖) เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมกำหนดไว้
❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขัน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง เท่านั้น
๒) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับรางวั ล
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับภาค
ทั้งนี้ ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน
๓) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับรางวั ล
เหรี ย ญเงิ น หรื อ เหรี ย ญทองแดง ในการแข่งขัน รายการระดับ ประเทศ ทั ้ งนี้ ต้ อ งมีโรงเรีย นเข้ าร่ว มแข่ งขั นไม่ น้ อยกว่า
๕ โรงเรียน
๔) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับรางวั ล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันที่จัดโดยสถาบัน ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้
ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน
5) เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำหนดไว้

-๔-

❖ รางวัลกิจกรรมเด่น ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์
๑) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลื อกให้ เป็น ตัว แทนของโรงเรีย น เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกฯ หรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ เกี่ยวกับลูกเสือด้านใดด้านหนึ่ง
๒) เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษานั้นๆ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิก าร
ซึ่งได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล
๓) เป็นนักเรียนที่ช่วยเหลืองานด้านสังคมภายนอกโรงเรียน และได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานนั้นๆ เป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี หรือ ไม่น้อยกว่า ๓ องค์กรหรือหน่วยงาน
๔) เป็นนักเรียนที่มีความเสีย สละช่ วยเหลื องานด้านกิจ กรรม ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ ประจั กษ์ ทั้ ง นี้
ต้องได้รับการรับรองเป็นหนังสือจาก หัวหน้าฝ่าย/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังรายการต่อไปนี้
• ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
• ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนอาสาช่วยดูแลนักเรียนผู้พิการทางสายตา
• ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนที่ช่วยเหลืองานด้านโสตทัศนูปกรณ์
• ได้ ร ั บ การคัดเลือ กเป็ นนัก ดนตรี ข องโรงเรีย น เช่ น วงโยธวาทิ ต คณะนั กร้ อ งประสานเสี ย ง วงดนตรีไทย
หรือวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้การรับรองจากหัวหน้างานดนตรี
• ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ซึ่งได้การรับรองจากหัวหน้างานกีฬา
๕) เป็ น นั ก เรี ย นที ่ ได้ ร ั บ รางวั ล อื ่ นๆ หรื อ มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะทางตามเกณฑ์ ท ี ่คณะกรรมการด้ า นกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์กำหนดไว้
๑1. การเสนอรายชื่ อนัก เรี ยนเพื่อ เข้า รับ การพิจ ารณาคัดเลื อกเข้า รับ รางวั ล สุภาพบุ รุษ พรมแดง หรือรางวั ล กิ จ กรรมเ ด่ น
ให้นักเรียน หรือผู้ปกครองของนักเรียน หรือคุณครูผู้รับผิดชอบรายการดังกล่า ว ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเ ว็ บไซต์ ข อง
โรงเรียน โดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในระบบการรั บสมัครให้ครบถ้ว นทุ กประการ พร้อมแนบไฟล์สำเนาเอกสารหรื อส ำเนา
ภาพถ่ายรางวัลที่เกี่ยวข้ องตามที่ร ะเบีย บฉบั บนี้กำหนดไว้ในการยื่ นหลักฐานเสนอประกอบการพิ จารณาผ่ านระบบการรั บสมั ค ร
ออนไลน์มาพร้อมกั น ทั้งนี้ กำหนดสิ้นสุดหมดเขตการลงทะเบี ยนรั บสมั ครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 ธั น วาคมของทุ ก ปี
หากพ้นระยะเวลากำหนดการรับสมัครแล้ว ให้ถือว่า สละสิทธิ์การรับสมัคร ในทุกกรณี
๑2. พิธีมอบรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและกิจกรรมเด่น กำหนดจัดขึ้นตามวัน เดือน ปี ที่กำหนดไว้ในปฏิทินประจำปีการศึกษา
โดยนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดงและกิจกรรมเด่นทุกคนที่ประสงค์จะเข้ารับ มอบรางวัลในวันพิธีม อบฯ
ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีรับมอบรางวัลฯ ตามกำหนดนัดหมายทุกครั้ง หากไม่เข้ารับการฝึกซ้อมตามกำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้ารับ มอบ
รางวัลในวันพิธีมอบรางวัลฯ
13. นักเรียนผู้สมัครต้องยื่นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามความเป็นจริงทุกประการ หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่ า
มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การรับสมัครโดยทันทีในทุกกรณี
14. ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
-๕-

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

