
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

....................................................... 
อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหาการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของ โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ดังนี้ 

๑. จ านวนกรรมการที่จะด าเนินการสรรหาและเลือก 

๑.๑ ผู้แทนผู้ปกครอง      จ านวน  ๑  คน 

๑.๒ ผู้แทนครู      จ านวน  ๑  คน 

๑.๓ ผู้แทนองค์กรชุมชน     จ านวน  ๑  คน 

๑.๔ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน  ๑  คน 

๑.๕ ผู้แทนศิษย์เก่า      จ านวน  ๑  คน 

๑.๖ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ จ านวน  ๑  รูป 

๑.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ านวน  ๒  คน 

๒. คุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหา 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

      ๒.๑.๑ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
            ๒.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ๒.๑.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
            ๒.๑.๔ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            ๒.๑.๕  ไม่เป็นคู่สัญญาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงาน หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 



            ๒.๑.๖  ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการแต่ละกลุ่มบุคคลหรือองค์กร มีดังนี้ 
            ๒.๒.๑.  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
             เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
            ๒.๒.๒.  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
             เป็นผู้ที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน 
                ๒.๒.๓   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้   

                 เป็นผู้ท าหน้าทีอ่ยู่ในองค์กรชุมชน 

      ๒.๒.๔   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

                 เป็นผู้ท าหน้าทีอ่ยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
      ๒.๒.๕  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้  

            เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นรับรอง  

      ๒.๒.๖ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนทีต้องมี 

คุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
               เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ที่ราชการรับรอง 

      ๒.๒.๗ กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

               เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  และมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑   

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  เบอร์โทร. 
๐-๓๕๓๘-๙๑๓๑  ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

       

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 

ลงชื่อ     

(นางบุปผา  พันธุ) 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
 



 
 



 
ใบสมัครผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

                         
                              วันที่         เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          ข้าพเจ้า  นาย / นาย /นางสาว/.......................................................... ................................................ 
เป็นผู้ปกครองนักเรียนชื่อ ด.ช. /ด.ญ. /นาย /นางสาว.................................................... ........................................... 

ก าลังศึกษาชั้น.....................โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ที่อยู่เลขปัจจุบันที่.................หมู่ที่.................
ต าบล.......................อ าเภอ...................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..............................  

จึงขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” และขอรับรองว่า 
 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๖)  เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
  (๗)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนนี้ 
 ๒.  ผู้เสนอรายชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่
มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ได้รับเสนอชื่อ   
                                         (......................................................) 



 
ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
                      

                                          วันที่.............เดือน..................พ.ศ................ 
ข้าพเจ้า  นาย / นาง /นางสาว/.............................................................. .....ต าแหน่ง................................................. 
อาชีพ.................ที่อยู่เลขที่............หมู่ที่................ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด ......................
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์............................... 

ขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” และขอรับรองว่า 
 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๖)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนนี้ 
  (๗)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า ๒ โรงเรียน 
 ๒.  ผู้เสนอรายชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่
มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ได้รับเสนอชื่อ 
                                                         (....................................................) 



 
ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

 
                                                                                   วันที่.............เดือน..................พ.ศ............ 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง /นางสาว/............................................................................ ....................................... 
อาชีพ.......................ส าเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนี้  เมื่อปี  พ.ศ.................ที่อยู่เลขท่ี...............หมู่ที่... ..................... 
ต าบล.......................อ าเภอ..........................จังหวัด.... ....................................รหัสไปรษณีย์................ 
โทรศัพท์.................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................อาชีพ.. ..........................................
ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้เมื่อปี พ.ศ.............ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” และขอรับรองว่า 
 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๖)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
  (๗)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
 ๒.  ผู้เสนอรายชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่
มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
                                                            (.........................................................) 



 
ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

                         
                                        วันที่.............เดือน..................พ.ศ....... ..... 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง /นางสาว/................................................................ต าแหน่ง..............................
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บ ารุง)  ที่อยู่เลขท่ี.............หมูท่ี่.............ต าบล.......................อ าเภอ..........................
จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.................................                                                          

ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๖)  เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆในโรงเรียนนี้ 
 ๒.  ผู้เสนอรายชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่
มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
                                                            (........................................................) 
 



 
ใบสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

                      
                                          วันที่.............เดือน..................พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง /นางสาว/........................................................ .....ต าแหน่ง......................................... 
อาชีพ.................ที่อยู่เลขท่ี............หมู่ที่................ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด ......................
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์............................... 

ขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” และขอรับรองว่า 
 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๖)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนนี้ 
  (๗)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า ๒ โรงเรียน 
 ๒.  ผู้เสนอรายชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่
มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ได้รับเสนอชื่อ 
                                                         (....................................................) 



 
ใบสมัครผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

                      
                                          วันที่.............เดือน..................พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง /นางสาว/....................................................... .....ต าแหน่ง.......................................... 
อาชีพ.................ที่อยู่เลขท่ี............หมู่ที่................ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด ......................
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์............................... 

ขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๖)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนนี้ 
  (๗)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า ๒ โรงเรียน 
 ๒.  ผู้เสนอรายชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่
มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ได้รับเสนอชื่อ 
                                                         (....................................................) 



 
ใบสมัครผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

                      
                                          วันที่.............เดือน..................พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า .................................................................................... .....ต าแหน่ง................................................. 
อาชีพ.................ที่อยู่เลขท่ี............หมู่ที่................ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์............................... 

ขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” และขอรับรองว่า 
 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๖)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนนี้ 
  (๗)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า ๒ โรงเรียน 
 ๒.  ผู้เสนอรายชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่
มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ได้รับเสนอชื่อ 

                                                         (....................................................) 


