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แบบเสนอรายชือ ACC Hall of Fame 

กรุณากรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ ์ พรอ้มทงัแนบรูปถ่าย และเอกสารโดยเฉพาะเกียรติคณุ 

เกียรติประวตั ิเพือใหค้ณะกรรมการคดัเลือก ACC Hall of Fame ไดท้าํการตรวจสอบ 

กรุณาจัดส่งเอกสารโดยทาง email ใหท้าง ACCA 
ภายในวันท ี14 เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
Email:  sompakkk@hotmail.com 

 

คณุสวิุทย ์ ลิมป์ศิรพินัธ ์เป็นประธานคดัเลือก ACC Hall of Fame 2020 

หากมีขอ้สงสยั โปรดโทรสอบถามไดท้ี คณุสวุิทย ์ ลิมป์ศิรพินัธ ์ โทร 096-556-5997 
 

๑.  ชอืของผู้ทถีูกนําเสนอเป็น ACC Hall of Fame  
ชือ – สกุล (ภาษาไทย)    ......................................................................................................... 
ชือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................... 
คาํนาํหนา้ชือ/ยศ.....................................................................เป็น ศิษย ์ACC รุ่น .................. 
ตาํแหน่งงาน/ตาํแหน่งทางสงัคมในปัจจบุนั................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒ ิ สาขาวิชา จากสถาบัน 

ประถมศึกษา    
มธัยมศกึษา     
ปริญญา    
    

    
 
                ไดส้่งเอกสารประวตัิและรายละเอยีดของผูถ้กูนาํเสนอมาใหด้ว้ย 
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๓. ประวัติการทาํงาน 

สถานททีาํงาน ตาํแหน่ง ระยะเวลา 
การดาํรงตาํแหน่ง 

หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
 

๔. เกียรติคุณทปีระจักษแ์ละได้รับการยกย่องเชิดช ู
สถาบันทมีอบเกยีรติคุณ เกียรติคุณทไีด้รับ ปี 

   
   
   

   
   
 

๕. รายละเอียดประวัติด้านครอบครัว 
ชือบิดา..........................................................ชือมารดา........................................................... 
โสด  /  นามคู่สมรส.................................................................................................................. 
จาํนวนบุตร......................คน       ธิดา.......................คน 
 

๖. รายละเอียดคุณสมบัตขิองผู้ถูกเสนอชือ ดังตอ่ไปนี 

๖.๑ คุณลักษณะพึงประสงค ์๘ ประการของสงัคมไทย 
- รกัชาติ  ศาสน ์กษัตรยิ ์
- เป็นพลเมืองดีของชาติ 
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- ธาํรงไวซ้ึงความเป็นไทย 

- ศรทัธา ยึดมนั ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา 

- มีความกตญั กูตเวทีต่อผูมี้พระคณุ 

- กิรยิาวาจาสภุาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน 

- เป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี 

ซือสัตย ์สุจริต 
- ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิต่อตนเอง ทงักาย วาจา ใจ 
- ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิต่อผูอื้น ทงักาย วาจา ใจ 
มีวนัิย 
- ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กฏเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของสงัคม 
ใฝ่เรียนรู้ 
- ตงัใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

- แสวงหาความรูจ้ากแหลง่เรียนรูต้่าง ๆ 

อยู่อย่างพอเพยีง 
-     ดาํเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคณุธรรม  
-     มีภมูิคุม้กนัในตวัทีดี ปรบัตวัเพืออยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
มุ่งมันในการทาํงาน 
- ตงัใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ทีการงาน 

- ทาํงานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพือใหง้านสาํเรจ็ตามเปา้หมาย 

รักความเป็นไทย 
- ภาคภมูใิจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย  

- เห็นคณุค่าและใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

- อนรุกัษแ์ละสืบทอดภมูปัิญญาไทย 

มีจิตสาธารณะ 
- ช่วยเหลือผูอ้ืนดว้ยความเต็มใจและพอใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

- เขา้รว่มกิจกรรมทีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 

๖.๒ ทาํคุณประโยชนต์่อ ACC และ ACCA เป็นทปีระจักษ ์อยา่งต่อเนือง 

 -     สนใจในกิจการของโรงเรียน 
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 -     เขา้รว่มกิจกรรมของโรงเรียนเมือไดร้บัเชิญ 

 -     ช่วยเหลือ ACCA เมอืไดร้บัเชิญ 

 -     รกัสถาบนัทีศกึษา (ACC) 

๖.๓ เป็นแบบอย่างทดีี เป็นทยีอมรับของสังคม ได้รับการเชิดชู ยกยอ่ง 

 -     ดีในสายตาคนทวัไป 

 -     มีชอืเสยีงในสงัคม 

 -     เป็นทรีกัใครข่องเพือนๆ ในรุน่ 

 -     ทาํคณุประโยชนใ์หส้งัคม 

 -     ปฏิบตัิหนา้ทีเป็นพอ่บา้น / แม่บา้นทีดี 

๖.๔ ประสพความสาํเรจ็ในหน้าทกีารงาน 

 -     ดีและเป็นทียอมรบัในสายตาของคนทีอยู่ในสายอาชีพเดียวกนั 

 

๗. รายละเอียดของผู้นาํเสนอ 

 ผูน้าํเสนอตอ้งมีชอืผูร้บัรองไม่นอ้ยกว่า  ๕  คน รวมผูเ้สนอชือ โดยเป็นผูที้สามารถให้

รายละเอียดเพมิเติมเกียวกบัผูถู้กเสนอชือใหก้บัคณะกรรมการคดัเลือกในภายหลงัได ้

ชีอ – สกุล รุ่น รายละเอียดการติดต่อ 

   

   

   

   

   

 

ลายเซน็ผูเ้สนอ ..................................................... รุน่ ................................. 

  ชือและชือสกลุ ............................................................................................. 

  โทรศพัท ์........................................ E-mail : ……………………….………… 

   วนัที ................. เดือน ............................. พ.ศ. .....................  
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หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาผู้ได้รับ “ACC HALL OF FAME”  

ประจําปี 20 

1.  เป็นศิษยเ์ก่า ACC โดยรวมถึงศิษยเ์ก่าทีล่วงลบัไปแลว้ 

2.  เป็นผูป้ระสบความสาํเร็จดีเด่น มีชือเสียง เป็นทียอมรับในสังคม หรือเป็นผูที้ไดอุ้ทิศตนใหค้วาม

ช่วยเหลือ สนบัสนุน โรงเรียน ACC สมาคมศิษยเ์ก่าอสัสัมชญัพาณิชย ์ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

3.  ไม่เป็นบุคคลทีมีประวติัตอ้งคดีอาญา 

4.  ในการคดัเลือก ACC Hall of Fame จะทาํการปีละ  ครัง เมือคณะกรรมการคดัเลือกไดรั้บแจง้ชือ และ

รายละเอียดของผูถู้กเสนอชือแลว้ จะทาํการพิจารณาใหค้ะแนนตามตวัขอ้ทีไดก้าํหนดไว ้ผูถู้กเสนอ

ชือทีไดรั้บคะแนนสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไวสู้งสุด  ท่านแรก จะไดรั้บการคดัเลือกให้ไดรั้บ ACC 

Hall of Fame ในปีนนัๆ 

5. ในกรณีทีผูถู้กเสนอชือและไดรั้บคะแนนสูงกวา่เกณฑท์ีกาํหนดไว ้5 อนัดบัแรกมีมากกวา่ 5 ท่าน

เพราะคะแนนเท่ากนั ทางคณะกรรมการคดัเลือกมีสิทธิพิจารณาใหไ้ดรั้บ ACC Hall of Fame ในปีนนั

มากกวา่ 5 ท่าน 

6.  ผูบ้ริหาร โรงเรียน ACC ศิษยเ์ก่า และครู สามารถเสนอชือผูท้ีสมควรเขา้รับการคดัเลือก ทงันีตอ้ง

แสดงตนเป็นผูเ้สนอและตอ้งนาํส่งประวติัของผูรั้บการเสนอใหค้ณะกรรมการคดัเลือกจึงจะไดรั้บการ

พิจารณา 

7.   เพือความยติุธรรมและโปร่งใส ผูท้ีไดรั้บการแต่งตงัจากสมาคมฯ ใหเ้ป็นคณะกรรมการคดัเลือกทุก

คน จะไม่มีสิทธ์เสนอชือหรือถูกเสนอชือใหเ้ขา้ร่วมในการคดัเลือก ACC Hall of Fame ในครังนนัๆ 

 


