
 
 

ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.................................... 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐาน  พ.ศ. 2546 โรงเรียนสวนศรีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11                        
จึงกำหนดรายละเอยีดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 
ข้อ  1  จำนวนคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีจำนวนท้ังส้ิน 15  คน 
 

ข้อ  2  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
           (1)  ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (2)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวน  1  คน 
  (3)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู   จำนวน  1  คน 
  (4)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จำนวน  1  คน  
  (5)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน 
  (6)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า   จำนวน  1  คน 
  (7)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนาในพื้นท่ี จำนวน  2  รูป/คน 
  (8)  กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน  7  คน 
  (9)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  

ข้อ  3  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.1  คุณสมบัติทั่วไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ดังนี้                     

    (1)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
         (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
         (4)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (5)  ไม่เป็น คู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ พ .ศ. 2535                    
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานี้ 
  ในกรณีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5)                  
ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือ
การใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันได้รับแต่งต้ัง 
หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
   3.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
         (1)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
     (1.1)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 

 



     (1.2)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
         (2)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
     ต้องเป็นครูซึ่ งทำหน้ าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้                      
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
         (3)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
     (3.1)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน  หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่ นท่ีมีสมาชิก
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า  15  คน  เพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงาน ท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  หรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง                      
และมีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ในท้องท่ีตำบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องท่ีตำบล หรือแขวง 
ท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังอยู่ 
     (3.2)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ                    
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
         (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
     (4.1)  เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
     (4.2)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
         (5)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นท่ี 
     เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง  (พุทธ คริสต์ อิสลาม  
พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์) 
         (6)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     (6.1)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ 
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี ้
     (6.2)  ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลา
เดียวกัน 

ข้อ  4  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.1  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
         4.1.1  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอช่ือต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ                     
ตามประกาศ  ข้อ  3 
         4.1.2  กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้
ด้วยตนเองหรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบัติท่ีกำหนด โดยผู้เสนอช่ือต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอ
ช่ือ 
         4.1.3  กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นำของชุมชน หรือผู้นำองค์กร
ชุมชนเป็นผู้เสนอช่ือ 
         4.1.4  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังอยู่  ได้แก่  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด..............-................องค์การบริหารส่วนตำบล............ ....-............ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างต้น  เสนอช่ือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขต
เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  ปรับข้อความให้เหมาะสม) 
         4.1.5   กรรมการท่ีเป็น ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้น ท่ี  
ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร



ศาสนาอื่น ในพื้นท่ีท่ีทางราชการรับรอง (พุทธ  คริสต์  อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) ให้ครบจำนวน 2 รูป                  
/คน (หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กำหนดในประกาศนี้) 
         4.1.6  กำหนดวัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัครและเสนอช่ือบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ตามข้อ 3 (2) – (7) ซึ่งประสงค์เสนอช่ือผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้  ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอช่ือ  รวมท้ังสมัครและ
เสนอช่ือท่ีโรงเรียนสวนศรีวิทยา ระหว่างวันท่ี  23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ถึงวันท่ี 25 เดือนธันวาคม                           
พ.ศ.  2563 เวลา 10.00 น. ในวันเวลาราชการ 
  4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
         โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทน
ครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่ น ในพื้ น ท่ี   และ ผู้อำนวยการสถาน ศึกษา  ร่วมกัน สรรหาและเลือก ผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้                           
เป็นกรรมการ จำนวน 5 คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
  4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ  
         โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล  
ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                         
เป็นประธานกรรมการ  1  คน     
  4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
         ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือ ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ             
ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         4.1.1 เอกสารท่ัวไป ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
         4.1.2  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ     
        (1)  ผู้แทนผู้ปกครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน       
       (2)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
        (3)  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
      -  หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 15  คน 
      -  หลักฐานท่ีแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี 
      -  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
        (4)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
      -  ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ 
      -  สำหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
หรือบุคคลอื่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกให้และหรือ
บัตรประจำตัวประชาชน 

ข้อ  5  กำหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันท่ี  28 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา  
 



ข้อ  6   กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้ได้
ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ  1 คน วัน ท่ี 5 เดือนมกราคม                            
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 ณ  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

ข้อ  7  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรในวันท่ี  5 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
                   ลงช่ือ 
 
                                   (นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว...............................................................นามสกุล......................................................... 
เกิดวันท่ี........................เดือน.........................พ.ศ..................อายุ………ปี…....................................................... 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด…………...……………….สาขา…………….....…………อาชีพ.................................................... 
ตำแหน่ง......................................................สถานท่ีทำงาน ................................................................................ 
ท่ีอยู่เลขท่ี........................หมู่ท่ี....................................ตรอก/ซอย.......................................................................  
ถนน................................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................................... 
โทรสาร................................................................E- mail.................................................................................... 
บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.......................ถนน..................................................................... 
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................... 
รหสัไปรษณีย์..............................โทรศัพท์............................................โทรสาร................................................. 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี(มือถือ)......................................................... 
ประวัติการทำงาน  (โปรดระบุตำแหน่งท่ีสำคัญ  ๓  ตำแหน่งสุดท้าย) 
            ลำดับท่ี  ๑  พ.ศ....................ตำแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................. 
            ลำดับท่ี  ๒  พ.ศ....................ตำแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................. 
            ลำดับท่ี  ๓  พ.ศ....................ตำแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................ 
ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ และหรือหลักฐานอ้างอิง  

๑............................................................................................................................................................... 
๒............................................................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................................................. 

 
 
                     ลงช่ือ............................................................................... 
                                             (.........................................................) 
                                    ตำแหน่ง................................................................ 
 
หมายเหตุ  ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการสมัคร หรือการเสนอช่ือของ
กรรมการท่ีเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ และการสมัครหรือเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนผูป้กครอง 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
                                                                     วันท่ี…..........เดือน.........................พ.ศ............. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................………………………......เป็นผู้ปกครองนักเรียน 
ช่ือ ด.ช./ด.ญ./นาย / นางสาว..................................…………………………กำลังศึกษาช้ัน…………… 
โรงเรียน………………....……….......................ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............……….......
อำเภอ/เขต..........………….........จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................โทร....................ขอเสนอช่ือนาย/นาง/
นางสาว............................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยาและขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (6) เป็นครูท่ีทำหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในโรงเรียนนี ้

2. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือ  เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีใหไ้ว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                             (....................................................) 
                                   ตำแหน่ง …………………………………….........(ถ้ามี) 
 
 
                                              ลงช่ือ...............................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                 (...................................................)  
                                                               ตำแหน่ง…………………………………….........(ถ้ามี) 
 
 
                 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 – 544199 
 



ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
                                                                     วันท่ี……....เดือน............................พ.ศ. ............. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................………………………......เป็นผู้ปกครองนักเรียน 
ช่ือ ด.ช./ด.ญ./นาย / นางสาว..................................…………………………กำลังศึกษาช้ัน…………… 
โรงเรียน………………....……….......................ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............……….......
อำเภอ/เขต..........………….........จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................โทร....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยาและขอรับรองว่า 
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 

 (7) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียนนี้  

2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
                                                                ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
                                                             (......................................................) 
                                   ตำแหน่ง........................................................ (ถ้ามี) 
 
 
 
              
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 - 544199 

 
 
 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนครู 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
                                           วันท่ี…..........เดือน.........................พ.ศ............. 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................………………………......ตำแหน่ง …………………………….. 
โรงเรียน……………………………………….  ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............………....... 
อำเภอ/เขต..........………….........จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................โทร....................ขอเสนอช่ือ  
นาย/นาง/นางสาว........…………………………..........ตำแหน่ง …………………………….. โรงเรียน ………………………………. 
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยา และขอรับรองว่า 
1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (6) เป็นครูท่ีทำหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในโรงเรียนนี ้

2. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือ  เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                             (....................................................) 
                                   ตำแหน่ง …………………………………….........(ถ้ามี) 
 
 
                                              ลงช่ือ...............................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                 (...................................................)  
                                                               ตำแหน่ง…………………………………….........(ถ้ามี) 
 
                 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 - 544199 

 
 



ใบสมัครผู้แทนครู 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
                                                                     วันท่ี……....เดือน............................พ.ศ. ............. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................………………………......ตำแหน่ง..................................... 
โรงเรียน………………....……….......................ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............……….......
อำเภอ/เขต..........………….........จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................โทร....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยาและขอรับรองว่า 
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี ้

 (7) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียนนี้  

2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
                                                             (......................................................) 
                                   ตำแหน่ง........................................................  
 
 
 
 
 
              
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 – 544199 
 
 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนศิษยเ์ก่า 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
                                           วันท่ี…..........เดือน.........................พ.ศ............. 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................………………………......อาชีพ…………………………………….. 
สำเร็จการศึกษาท่ีโรงเรียนนี้เมื่อปี พ.ศ. ……… ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี........หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............………....... 
อำเภอ/เขต..........………….........จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................โทร....................ขอเสนอช่ือ  
นาย/นาง/นางสาว........…………………………..........อาชีพ…………………………….. สำเร็จการศึกษาท่ีโรงเรียนนี้เมื่อปี  
พ.ศ. ………………….…… เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยา และขอรับรองว่า 
1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (6) เป็นครูท่ีทำหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในโรงเรียนนี ้

2. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือ  เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
                                                                ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                             (....................................................) 
                                   ตำแหน่ง …………………………………….........(ถ้ามี) 
 
 
                                              ลงช่ือ...............................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                 (...................................................)  
                                                               ตำแหน่ง…………………………………….........(ถ้ามี) 
 
                 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถงึ โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 – 544199 

 



ใบสมัครผู้แทนแบบเสนอชื่อผูแ้ทนศิษย์เก่า 
 เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
                                                                     วันท่ี……....เดือน............................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................………………………......อาชีพ…………………………………….. 
สำเร็จการศึกษาท่ีโรงเรียนนี้เมื่อปี พ.ศ. ………..… ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี........หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............………....... 
อำเภอ/เขต..........………….........จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................โทร....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยาและขอรับรองว่า 
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 

 (7) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียนนี้  

2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 
                                                                ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
                                                             (......................................................) 
                                   ตำแหน่ง.......................................................(ถ้ามี)  
 
 
 
 
              
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 - 544199 

 
 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนองค์กรชุมชน 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
                                                                     วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ............ 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................………………..ตำแหน่ง (ขององค์กร)…………………………………. 
องค์กร (ช่ือองค์กร) ………………………………………………………………………  อาชีพ……………………………………………. 
ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมู่ท่ี...........ตำบล/แขวง............…….......อำเภอ/เขต..........…………......จังหวัด..................... 
รหัสไปรษณีย์...................โทร.................... ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว........………………………….......... 
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยา และขอรับรองว่า 
1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์      (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(6) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ท่ีมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า                 

15 คน เพื่อดำเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า               
1 ปี  มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังท่ีแน่นอนอยู่ในท้องท่ี 
ตำบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องท่ีตำบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ต้ังอยู ่
 (7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง 
กับโรงเรียนนี้  

2. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือ  เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                ลงช่ือ.........................................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                             (.....................................................) 
                                   ตำแหน่ง......................................................(ถ้ามี) 
 
                                              ลงช่ือ...............................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                    (...............................................)  
                                                              ตำแหน่ง.........................................................(ถ้ามี) 
              
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 – 544199 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
                                                                     วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................……………......ตำแหน่งประธานสภา ……………………………… 
(ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)อาชีพ………………………………………. อยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมูท่ี่................  
ตำบล/แขวง.............……….......อำเภอ/เขต..........………….........จังหวัด.....................รหสัไปรษณีย์..................... 
โทร............................................ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว........…………………………..........เข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยา และขอรับรองว่า 
1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือ  เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหา

และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ

สรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                                                ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                             (............................................................) 
                                   ตำแหน่ง.............................................(ตำแหน่งขององค์กร) 
 
                                              ลงช่ือ...................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                 (......................................................)  
                                                              ตำแหน่ง...........................................................(ถ้ามี) 
 
 
              
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 - 544199 
 
 

 
 



แบบเสนอชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
(กรณีกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กร และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 

                                                                     วันท่ี……..เดือน.........................พ.ศ................ 
           ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................…………………......ตำแหน่ง …………………………………….. 
เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทน (ระบุกลุ่มบุคคล / องค์กร)……………………………………….   
อยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............……….......อำเภอ/เขต..........…………......... 
จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์..................โทร....................ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว...…………………………......  
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยา และขอรับรองว่า 
1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (6) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียนนี ้
 (7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนอืน่มากกว่า 2 โรงเรียน 

2. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือ  เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                             (....................................................) 
                                   ตำแหน่ง ...............................................................  
 
                                              ลงช่ือ..................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                 (.....................................................)  
                                                              ตำแหน่ง........................................................(ถา้มี) 
 
              
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  6 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 – 544199 
 



ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้ารับการเลือกเปน็กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 

                                                                     วันท่ี……เดือน………..................พ.ศ............... 
          ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................………………………......ตำแหน่ง …………………………………….. 
อยู่บ้านเลขท่ี.......…….....หมู่ท่ี................ ตำบล/แขวง.............……….......อำเภอ/เขต..........…………......... 
จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................โทร..........................................ขอสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนศรีวิทยา และขอรับรองว่า 
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                 

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (6) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียนนี ้
 (7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนอืน่มากกว่า 2 โรงเรียน 

2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                ลงช่ือ.………............................................ผู้สมัคร 
                                                             (.....................................................) 
                                  ตำแหน่ง..........................................................(ถ้ามี) 
 
   
 
              
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 ไม่เกนิวันท่ี  6 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น . โทร. 077 – 541050 
โทรสาร. 077 - 544199 


