แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
(กรณีกาหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุม่ บุคคล องค์กร และผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผูเ้ สนอชื่อ)
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................เป็นผู้ ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ
ที่เป็นผู้แทน (ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร) ..............................................อาชีพ...................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่...............................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทร.................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................
และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่น มากกว่า 3 โรงเรียน
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับ
คาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอชื่อ
(................................................)
ตาแหน่ง............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
(...............................................)
ตาแหน่ง...........................................(ถ้ามี)

ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
(กรณีกาหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................................อาชีพ....................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่...............................ตาบล/แขวง........................................................ .
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................................
และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่น มากกว่า 3 โรงเรียน
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัตหิ รือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผูส้ มัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ตาแหน่ง.................................................(ถ้ามี)

แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่..............เดือน......................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เป็นผูป้ กครอง
นักเรียนชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..........................................................................................................
กาลังศึกษาชั้น...............................................โรงเรียน.....................................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่...............................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................................
โทร.................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................เข้า
รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................
และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคา
วินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอชื่อ
(................................................)
ตาแหน่ง............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
(.................................................)
ตาแหน่ง...........................................(ถ้ามี)

ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เป็นผูป้ กครอง
นักเรียนชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..........................................................................................................
กาลังศึกษาชั้น...............................................โรงเรียน.....................................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่...............................ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................................
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................................................................
และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)

แบบเสนอชื่อผู้แทนครู
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................โรงเรียน..........................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่...............................ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทร.................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................................เข้า
รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และ
ขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นครูที่ทาหน้าทีห่ ลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม
รับคาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอชื่อ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ.....................................................ผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................(ถ้ามี)

ใบสมัครผู้แทนครู เข้ารับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
******************
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................โรงเรียน................................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่...............................ตาบล/แขวง........................................................ .
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นครูที่ทาหน้าทีห่ ลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
2. ผู้สมัคร เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัตหิ รือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร
(..........................................)
ตาแหน่ง...................................................

แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
อาชีพ...........................................................สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ...................
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่...............................ตาบล/แขวง........................................................ .
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทร.................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................................ อา
ชีพ..........................................สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ................................เข้ารับ
เลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และ
ขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม
รับคาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอชื่อ
(..........................................)
ตาแหน่ง............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
(...............................................)
ตาแหน่ง...........................................(ถ้ามี)

ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่.................เดือน...................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................
อาชีพ .....................................................สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมือ่ เป็นปี พ.ศ................
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่...............................ตาบล/แขวง...............................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................................................
และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัตหิ รือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร
(..........................................)
ตาแหน่ง............................................(ถ้ามี)

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่.................เดือน......................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................
ตาแหน่ง (ตาแหน่งขององค์กร)..............................................องค์กร(ชื่อองค์กร).....................................................
อาชีพ..............................................................ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่..................................................
ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทร....................................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.......................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัตดิ ังแนบมายังโรงเรียนคอนสวรรค์ และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า
15 คน เพื่อดาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีทตี่ ั้งทีแ่ น่นอนอยู่ในท้องที่ตาบล
หรือแขวงที่เป็นภูมลิ าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องทีต่ าบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตงั้ อยู่
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชีย่ วชาญซึง่ มี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผูเ้ สนอชื่อและผู้ได้รบั การเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัตติ ามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผูเ้ สนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับ
คาวินิจฉัยนั้น โดยไม่มขี ้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทงั้ หมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอชื่อ
(..................................................)
ตาแหน่ง..............................................(ตาแหน่งผู้แทนองค์กร)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(..................................................)
ตาแหน่ง................................................(ถ้ามี)
* ผูเ้ สนอชื่อต้องเป็ นประธาน หรือผู บ้ ริหาร หรือผูน้ าของชุมชน หรือผูน้ าขององค์กรชุมชน

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ตาแหน่งประธานสภา (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........................................................................
อาชีพ.............................................................ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.......................................
ตาบล/แขวง................................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.................................ขอเสนอชื่อ
นาย/นาง/นางสาว............................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และ
ขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคา
วินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอชื่อ
(..........................................)
ตาแหน่ง............................................(ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
(...............................................)
ตาแหน่ง...........................................(ถ้ามี)
* ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใบสมัครผู้แทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนา
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่..........เดือน.........................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................ตาแหน่ง..............................................
อาชีพ..........................................อยู่บ้านเลขที.่ ...........หมู่ที่................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทร............................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ แทน
พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนา
จึงขอเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนคอนสวรรค์ และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดหลุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือทีป่ รึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอืน่ มากกว่า2โรงเรียน
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัตหิ รือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้ มัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูส้ มัคร
(.............................................................)
ตาแหน่ง..........................................................(ถ้ามี)

ประวัตผิ ู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
----------------------------------------

ติดรูปถ่ายขนาด
๒ นิ้ว
ในประวัตินี้ ๑ ใบ

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล.........................................................
เกิดวันที่...................เดือน......................................พ.ศ..................อายุ………ปี….......เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด…………………………………….สาขา…………………………………อาชีพ.......................................
ตาแหน่ง.....................................................สถานที่ทางาน ...................................................................................
ที่อยู่เลขที่..............หมูท่ ี่............ตรอก/ซอย.......................ถนน....................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.....................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร..............................E-mail.....................................................................
บ้านเลขที.่ ................หมูท่ .ี่ ..........ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์....................................
โทรศัพท์เคลือ่ นที่(มือถือ)............................................. E- mail............................................................................
ประวัติการทางาน (โปรดระบุตาแหน่งที่สาคัญ ๓ ตาแหน่งสุดท้าย)
ลาดับที่ ๑ พ.ศ.....................ตาแหน่ง.........................................หน่วยงาน.........................................
ลาดับที่ ๒ พ.ศ....................ตาแหน่ง.........................................หน่วยงาน..........................................
ลาดับที่ ๓ พ.ศ....................ตาแหน่ง.........................................หน่วยงาน..........................................
ผลงานที่ประสบผลสาเร็จ และหรือหลักฐานอ้างอิง
๑..............................................................................................................................................................
๒..............................................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................

หมายเหตุ ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนีส้ ามารถนาไปใช้ได้กับการสมัคร หรือการเสนอชื่อ
ของกรรมการทีเ่ ป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ

