
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวงัเพิม่ 

เร่ือง  การสรรหาและการเลือก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…………………………………………………….. 

    อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์ วิธีการ

สรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการก าหนดต าแหน่ง  และการพน้จากต าแหน่งของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  สงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น  เขต  5  จึงก  าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดงัน้ี 

 ข้อ  1  จ านวนคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งส้ิน  15  คน 

 ข้อ  2  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบดว้ย 

(1)  ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ) 

(2) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  จ  านวน  1  คน 

(3) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู  จ  านวน  1  คน 

(4) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน  จ  านวน  1  คน 

(5) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ  านวน  1  คน 

(6) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศษิยเ์ก่า  จ  านวน  1  คน 

(7) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  จ  านวน  2  รูป/คน 

(8) คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวน  7  คน 

(9) ผูอ้  านวยการสถานศกึษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 



ข้อ  3  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.1  คุณสมบติัทัว่ไป  ประธานกรรการและกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัน้ี 

  (1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

  (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และท่ีแก ้

เพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 ในกรณีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผูใ้ดมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม  (5)  ตอ้งออก 

จากการเป็นบุคคลซ่ึงลกัษณะตอ้งหา้ม  หรือแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้่าตนไดเ้ลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ 

อนัมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวแลว้ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  หากมิได้

ด  าเนินการดงักล่าวใหถื้อว่าผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

3.2  คุณสมบัตเิฉพาะ 

 (1)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

  (1.1)  เป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียน 

  (1.2)   ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ีหรือท่ีปรึกษา  หรือ 

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

 

 



 (2)  กรรมการผู้แทนครู 

  ตอ้งเป็นครูซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยวิธี 

ต่าง  ๆ  ในโรงเรียน 

 (3)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

  (3.1)  เป็นสมาชิกขององคก์รของชุมชนหรือองคก์รท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีสมาชิก 

รวมตวักนัไมน่อ้ยกว่า  15  คน  เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองเป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  1  ปี  มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง  และมีท่ีตั้ง

แน่นอนอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล  าเนาของนกัเรียนในโรงเรียนน้ีหรือทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนน้ี

ตั้งอยู ่

  (3.2)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญ 

ซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

 (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 

  (4.1)  เป็นผูเ้คยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ี 

  (4.2)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญ 

ซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

 (5)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที ่

  เป็นภิกษุสงฆ ์ หรือผูน้บัถือศาสนาท่ีทาสงราชการรับรอง (พุทธ  คริสต ์ อิสลาม    

พราหมณ์ – ฮินดู  และซิกข)์ 

 

 

 



 (6)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  (6.1)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญ 

ซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

  (6.2)  เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่เกิน  3  แห่ง  ในเวลา 

เดียวกนั 

ข้อ  4  การสรรหาบุคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 4.1  การสรรหากรรมการผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร 

  4.1.1  ผูมี้สิทธ์ิสมคัรและไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและ 

คุณสมบติัเฉพาะตามประกาศ  ขอ้  3 

  4.1.2  กรณีกรรมการเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  และผูแ้ทนศิษยเ์ก่าสามารถ 

สมคัรไดด้ว้ยตนเองหรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบติัท่ีก  าหนด  โดยผูเ้สนอช่ือ  ตอ้งมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นใน

วนัท่ีเสนอช่ือ 

  4.1.3  กรณีองคก์รชุมชนใหป้ระธานหรือผูบ้ริหาร  หรือผูน้  าของชุมชนหรือผูน้  า 

องคก์รชุมชนเป็นผูเ้สนอช่ือ 

  4.1.4  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนน้ีตั้งอยูไ่ดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดั  ขอนแก่น  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  วงัเพ่ิม  ใหป้ระธานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้  เสนอช่ือบุคคล

ท่ีผา่นความเห็นชอบของสภาองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

  4.1.5  กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี   

ผูอ้  านวยการโรงเรียนน้ีจะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนา

อ่ืนในพ้ืนท่ีทางราชการรับรอง(พุทธ  คริสต ์ อิสลาม  พราหมณ์-ฮินดูและซิข)์  ใหไ้ดจ้  านวน  2  รูป/คน   

 



  4.1.6  ก  าหนด  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัรและเสนอช่ือบุคคล  กลุ่มบุคคล   

องคก์รชุมชน  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใดตามขอ้  3  (2) – (7)  ซ่ึงประสงคเ์สนอช่ือผูแ้ทนเขา้รับการเลือกเป็น

กรรมการในคณะกรรมกรรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนน้ี  ติดต่อขอรับใบสมคัรและหรือแบบเสนอช่ือ  รวมทั้ง

สมคัรและเสนอช่ือ  ท่ีโรงเรียน  ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ระหว่างวนัท่ี  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  ถึงวนัท่ี  2  

 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  ในเวลาราชการ 

 4.2  การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 โรงเรียนจะจดัใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทน 

ครู  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทน

องคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  และผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ร่วมกนัสรรหาและเลือกผูท้รงคุณวฒิุใหเ้ป็นกรรมการ   

จ านวน  7  คน  ซ่ึงโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกใหท้ราบต่อไป 

 4.3  การสรรหาและเลือกประธานกรรมการ 

 โรงเรียนจะจดัใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการ  ผูแ้ทนบุคคล  ผูแ้ทนกลุ่มบุคคล   

ผูแ้ทนองคก์ร  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและผูอ้  านวยการสถานศึกษาร่วมกนัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 

กรรการ  1  คน 

 4.4.  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 

 ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรหรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการตาม 

แนวทาง  ดงัน้ี 

  4.4.1  เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาบตัรประจ าตวั 

ขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกใหข้องผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

 

 



 

  4.4.2  เอกสารตรวจสอบคุณสมบติั   

   (1)  ผูแ้ทนผูป้กครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน 

   (2)  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน 

   (3)  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ตรวจสอบจากหลกัฐานต่อไปน้ี 

    -  หลกัฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่ามีสมาชิกไม่ต ่ากว่า  15  คน   

    -  หลกัฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององคก์รท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  1  ปี 

    -  หนงัสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือของ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   (4)  ผูอ้งคก์รปกครองส่วนถ่ินตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่อไปน้ี 

    -  ในกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือคณะบริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์ 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  ๆ  ตรวจสอบจากบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให ้

    -  ส าหรับขา้ราชการพนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน  หรือบุคคลอ่ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมายใหต้รวจสอบจากบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้

และหรือบตัรประจ าตวัประชาชน 

ข้อ  5  ก าหนดประกาศรายช่ือ  ผู้มสิีทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

 โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รต่าง  ๆ   

ในวนัท่ี  13  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559   ณ  โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

 



 

ข้อ  6  ก าหนดเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนจะจดัใหผู้แ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รต่าง  ๆ  เลือกกนัเองในแต่ละกลุ่มหรือองคก์รเพ่ือใหไ้ด ้

ผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ   1  คน  วนัท่ี  15  เดือน  มิถุนายน 

พ.ศ.  2559  ณ  โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม   

ข้อ  7  ก าหนดประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการจากผูแ่ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร 

ในวนัท่ี  20  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  ณ  โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

 

    (ลงช่ือ)................................................. 

            (นายเอนก  ค  ายงั) 

                 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอช่ือผูแ้ทนผูป้กครองเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี....................เดือน......................................พ.ศ.  2559 

 ขา้พเจา้  นาย  /  นาง  /  นางสาว.............................................................................เป็นผูป้กครองนกัเรียน 

ช่ือ  ด.ช.  /  ด.ญ.  /  นาย  /  นางสาว............................................................ก  าลงัศึกษาชั้น................................................. 

โรงเรียน.........................................................................ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี.....................................หมู่ท่ี................................ 

ต าบล/แขวง.......................................อ  าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................................. 

รหสัไปรษณีย.์.........................โทร..............................ขอเสนอรายช่ือนาย  /  นาง  /  นางสาว.......................................... 

เขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอบุคคลน้ีพร้อมประวติัแนบมายงัโรงเรียน.................................................................................................. 

และขอรับรองว่า 

1.  ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

  (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

   (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 



   (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี

สญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

  2.  ผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  เขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการ

สรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3.  ในกรณีท่ีมีการวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใด

เก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวนิิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

 

  ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

     (ลงช่ือ).................................................................ผูเ้สนอช่ือ 

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

     ต าแหน่ง...................................................................(ถา้มี) 

 

     (ลงช่ือ)................................................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

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

     ต าแหน่ง...................................................................(ถา้มี) 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220  ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  (สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 

  

  

 

 

 



       ประวติัผูส้มคัร/ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

ช่ือ  นาย  /  นาง  /  นางสาว  ............................................................นามสกุล.................................................................. 

เกิดวนัท่ี..............................เดือน...............................................................พ.ศ................................................................ 

อาย.ุ................................................................ปี......................................................................................................เดือน 

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด...............................................สาขา..............................................อาชีพ........................................ 

ต าแหน่ง................................................................................สถานท่ีท างาน...................................................................... 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี...............................หมู่ท่ี……………….ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั......................................... 

รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท.์............................................โทรสาร....................................... 

E – mail………………………………………………………………………………………………………………… 

บา้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี……………….ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั......................................... 

รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท.์............................................โทรสาร....................................... 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี(มือถือ)................................................................................................................................................. 

ประวติัการท างาน(โปรดระบุต าแหน่งท่ีส าคญั  3  ต  าแหน่งสุดทา้ย) 

 ล าดบัท่ี  1  พ.ศ......................................ต  าแหน่ง.............................................หน่วยงาน................................ 

 ล าดบัท่ี  2  พ.ศ......................................ต  าแหน่ง.............................................หน่วยงาน................................ 

 ล าดบัท่ี  3  พ.ศ......................................ต  าแหน่ง.............................................หน่วยงาน................................ 

 

 



ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ 

 1…………………………………………………………………………………………………………………. 

 2…………………………………………………………………………………………………………………. 

 3………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       (ลงช่ือ)...................................................... 

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

       ต าแหน่ง........................................................ 

หมายเหตุ  ประวติัของผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัการสมคัรหรือการเสนอช่ือของ

กรรมการท่ีเป็นกลุ่มบุคคลหรือองคก์รหรือสมาคมต่าง  ๆ  และการสมคัรหรือเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมคัรผูแ้ทนผูป้กครองเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

เป็นผูป้กครอง  นกัเรียน  ช่ือ  ด.ช.  /  ด.ญ.  /  นาย  /  นางสาว........................................................................................... 

ก าลงัศึกษาชั้น.....................................โรงเรียน................................................................................................................... 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอสมคัรเขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน....................................................................................และขอรับรองว่า 

1.  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 



 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมกีารวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

 

 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220  ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

 (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 

 

 

 

 

 

http://www.wangperm.com/


แบบเสนอช่ือผูแ้ทนครูเขา้รับเลือกแบบเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

ต าแหน่ง.............................................โรงเรียน................................................................................................................... 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอเสนอรายช่ือ 

นาย  /  นาง  /  นางสาว..............................................ต  าแหน่ง...................................โรงเรียน........................................... 

เขา้รับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.......................................................................................

และขอรับรองว่า 

1.  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 



 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 

 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมีการวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง.................................................................. 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง.................................................................. 

 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220  ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

 (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 
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ใบสมคัรผูแ้ทนครูเขา้รับเลือกแบบเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

ต าแหน่ง.............................................โรงเรียน................................................................................................................... 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอสมคัรเขา้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวติัแนบมายงัโรงเรียน...........................................................................................และขอรับรองวา่ 

1.   ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 



 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมีการวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)...............................................................ผูส้มคัร 

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

      ต าแหน่ง.................................................................. 

 

       

 

 

 

 

 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220  ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

 (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 
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แบบเสนอช่ือผูแ้ทนศิษยเ์ก่าขา้รับเลือกแบบเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

อาชีพ.................................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนน้ี  เม่ือปี  พ.ศ.................................................. 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอเสนอรายช่ือ 

นาย  /  นาง  /  นางสาว...................................................................................อาชีพ............................................................ 

ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนน้ี  เม่ือปี  พ.ศ...............................เขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.......................................................................................

และขอรับรองว่า 

2.  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 



 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 

 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมกีารวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง......................................................(ถา้มี) 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง........................................................(ถา้มี) 

 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220  ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

 (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 
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ใบสมคัรผูแ้ทนศิษยเ์ก่าเขา้รับเลือกแบบเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

อาชีพ.................................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนน้ี  เม่ือปี  พ.ศ.................................................. 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอสมคัรเขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และขอรับรองว่า 

1.   ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุมต่  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 

 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 



 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมกีารวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง......................................................(ถา้มี) 

 

       

 

 

 

 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220  ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

 (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 
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แบบเสนอช่ือผูแ้ทนองคก์รชุมชนเขา้รับเลือกแบบเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

ต าแหน่ง(ต าแหน่งขององคก์ร).....................................องคก์ร(ช่ือองคก์ร).....................................อาชีพ........................... 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอเสนอรายช่ือ 

นาย  /  นาง  /  นางสาว.............................................................................ขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.......................................................................................

และขอรับรองว่า 

3.  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 



 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมีการวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง......................................................(ถา้มี) 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง........................................................(ถา้มี) 

 

 

 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220  ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

 (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 

http://www.wangperm.com/


แบบเสนอช่ือผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้รับเลือกแบบเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

ต าแหน่งประธานสภา(ระบุช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)..........................................................อาชีพ........................... 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอเสนอรายช่ือ 

นาย  /  นาง  /  นางสาว.............................................................................ขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.......................................................................................

และขอรับรองว่า 

1.   ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 



 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมีการวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง......................................................(ถา้มี) 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง........................................................(ถา้มี) 

 

 

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

1.  ผูเ้สนอช่ือตอ้งเป็นประธานสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  

 อ  าเภอสีชมพู  จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220 ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

       (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 

 

http://www.wangperm.com/


แบบเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเขา้รับเลือกแบบเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

(กรณีก าหนดใหก้รรมการท่ีเป็นกลุ่มบุคคล  องคก์รและผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูเ้สนอช่ือ) 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

ต าแหน่ง.......................................................เป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน(ระบุกลุ่ม

บุคคล/องคก์ร)................................................................................อาชีพ........................................................................... 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอเสนอรายช่ือ 

นาย  /  นาง  /  นางสาว.....................................................................................................................................................

เขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.......................................................................................

และขอรับรองว่า 

1.    ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 



 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 

 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมีการวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง......................................................(ถา้มี) 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง........................................................(ถา้มี) 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220 ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com 
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ใบสมคัรผูท้รงคุณวฒิุเขา้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม 

(กรณีก าหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒิสมคัร) 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้นาย  /  นาง  /  นางสาว............................................................................................................................... 

ต าแหน่ง..........................................................................................อาชีพ........................................................................... 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์................................โทร...................................ขอสมคัรเขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.......................................................................................และขอรับรองวา่ 

1.    ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 

(1)  มีอายไุม่ต  ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที 

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (5)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

 (6)  เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 

 (7)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญา 

จา้งกบัโรงเรียนน้ี 



 2.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ในกรณีท่ีมีการวนิิจฉยัว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉยัช้ีขาดประกาศใดเก่ียวกบั

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยนิยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้ใดแยง้ 

  

 ขอ้ความท่ีใหไ้วน้ี้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 

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

      ต าแหน่ง......................................................(ถา้มี) 

 

       

 

 

 

 

 

 

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

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม  ต  าบลวงัเพ่ิม  อ  าเภอสีชมพู  

จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40220 ไม่เกินวนัท่ี  2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  16.30  น.  

(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร  04-399-074  โทรสาร  04-399-074  และ  www.wangperm.com  

http://www.wangperm.com/

