แบบเสนอชือ่ ผู้แทนผูป้ กครอง
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามะยมศึกษา เขต 27
วันที่....... เดือน.........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/................................................................เป็นผู้ปกครองนักเรียนชื่อ
ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.......................................................กาลังศึกษาชั้น...............
โรงเรียน..................................ที่อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต...................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์.................โทร. .....................ขอเสนอชื่อ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(7) ไมเป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศ
โรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคา
วินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอชื่อ
(.................................................)
ตาแหน่ง...................................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.................................................)
ตาแหน่ง...................................................(ถ้ามี)
(โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติ )

ประวัติผู้สมัคร/ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................นามสกุล..............................
เกิดวันที่..........เดือน............................ พ.ศ. .................... อายุ.........ปี...........เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด....................................สาขา.............................อาชีพ...........................................
ตาแหน่ง....................................สถานที่ทางาน.........................................................................................
ที่อยู่เลขที่........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์................................โทรสาร............................
E-mail…………………………………………………………
บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.....................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.......................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ).....................................
ประวัติการทางาน (โปรดระบุตาแหน่งที่สาคัญ 3 ตาแหน่งสุดท้าย)
ลาดับที่ 1 พ.ศ. ................... ตาแหน่ง................................... หน่วยงาน..................................
ลาดับที่ 2 พ.ศ. ................... ตาแหน่ง................................... หน่วยงาน..................................
ลาดับที่ 3 พ.ศ. ................... ตาแหน่ง.................................... หน่วยงาน..................................
ผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง..........................................

หมายเหตุ ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถนาไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอชื่อของ
กรรมการที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................เป็นผู้ปกครองนักเรียนชื่อ
ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..........................................กาลังศึกษาชั้น..............โรงเรียน...................................
ที่อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..................โทร. ..........................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมใครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร
(.............................................)
(โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติ )

แบบเสนอชือ่ ผู้แทนครูเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................ตาแหน่ง...................................
โรงเรียน............................................ที่อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.......................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์..................โทร. .........................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว..................................ตาแหน่ง.....................โรงเรียน.....................................
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมใครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง.................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง.................................................
( โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติ )

แบบเสนอชือ่ ผู้แทนศิษย์เก่า
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................อาชีพ.......................................
สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ. ......................ที่อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............
ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์..............
.โทร. ..........................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว...................................อาชีพ......................................
.สาเร็จกากรศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ. ..........................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
( โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติ )

ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................อาชีพ ......................................
สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ. .................................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..................โทร. ..........................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
(โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติ )

แบบเสนอชือ่ ผู้แทนองค์กรชุมชน
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................ตาแหน่ง (ตาแหน่งขององค์กร)
............................. องค์กร (ชื่อองค์กร) ........................อาชีพ........................ที่อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่..............ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์..................โทร. ..........................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมกันไม่น้อย
กว่า 15 คน เพื่อดาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้ งที่แน่นอนอยู่
ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(7) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
_______________________
1. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน หรือผู้บริหาร หรือผู้นาของชุมชน หรือผู้นาขององค์กรชุมชน
2. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติ

แบบเสนอชือ่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................ตาแหน่งประธานสภา(ระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) อาชีพ.................ที่อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่.....ตาบล/แขวง..............................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..................โทร. ..........................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................... เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
----------------------------------1. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติ

แบบเสนอชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกาหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรและผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................ตาแหน่ง ...................................
เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทน (ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร).................................
.อาชีพ............................ที่อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..................โทร. ..........................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................. เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า 2 โรงเรียน
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมใครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
(โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติ)

ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกาหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................ตาแหน่ง ....................................
อาชีพ....................อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่.........ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.....................โทร. ............................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสตรีศึกษา และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า 2 โรงเรียน
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมใครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................(ถ้ามี)
(โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติ)

