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ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา 
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

********************* 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง   
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนพิมายวิทยา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ข้อ  ๑  จ านวนคณะกรรมการ  
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ คน 

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย         
(๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ านวน  ๑  คน 
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   จ านวน  ๑  คน 
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จ านวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่   
     จ านวน ๒ รูป / คน 

    (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๗  คน 
    (๙)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังนี้  
(๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕                 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ 
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม  (๕)  ต้องออก

จากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม  หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือ
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การใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง 
หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  

(๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๑.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

 ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้             
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้  

(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัว

กันไม่น้อยกว่า  ๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง  และมี
ที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงที่
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 

(๓.๒) ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ         
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
(๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ          

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
(๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 

เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม 
พราหมณ์ - ฮินดู  และซิกข์) 

(๖)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 (๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้   
 (๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่ง  ในเวลาเดียวกัน 

ข้อ ๔   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
         ๔.๑.๑  ผู้มีสิทธสิมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัต ิ

เฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓ 
        ๔.๑.๒ กรณกีรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติ ที่ก าหนด โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพ         
ของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ 

             ๔.๑.๓ กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือ ผู้น าของชุมชนหรือผู้น า
องค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ 
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              ๔.๑.๔  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น     ให้ประธานเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่น   

             ๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนใน
พ้ืนที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จ านวน          
๒ รูป/คน   

        ๔.๑.๖  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุ่มบุคคล 
องค์กรชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓ (๒)  -  (๗)  ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับ         
การเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนี ้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอ
ชื่อ  รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อที่โรงเรียนพิมายวิทยา   ระหว่างวันที่ ๑ เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๕ 
เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิมายวิทยา 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                          โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  
ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่  และผู้อ านวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ 
จ านวน ๗ คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 

๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
       โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล  ผู้แทนกลุ่ม

บุคคล  ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                        
เป็นประธานกรรมการ  ๑  คน 

           ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
                 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 

ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         ๔.๔.๑  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
         ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

         (๑)  ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน   
                                 (๒)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
        (๓)  ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
         -  หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน 
          -  หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม          
และชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  

-  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

           (๔)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   ต่อไปนี้ 
                                       -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
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                                    -  ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้               
และหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อ ๕ ก าหนดการประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและ 
องค์กร 

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ใน
วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิมายวิทยา 

ข้อ  ๖  ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพ่ือให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ  ๑  คน  วันที่ ๒๘ เดือน 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพิมายวิทยา 
  ข้อ ๗  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคล          
และองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน
วันที่ ๒๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิมายวิทยา 
                  

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                                                   (ลงชื่อ) 
                                                            ( นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 



๕ 
 

แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 
 

                                                                 วันที.่.........เดือน......................พ.ศ.............. 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เป็นผู้ปกครองนักเรียน  ชื่อ  ด.ช./ด.ญ./นาย/
นางสาว..................................................ก าลังศึกษาชั้น...….......โรงเรียน.........................................................     
ที่อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด
.............................รหัสไปรษณีย์.................โทร....................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว................................
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยาและขอรับรองว่า 
๑.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖)  เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๗)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ

สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณี 

มีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                   ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอชื่อ 
                                                                    (...................................................) 
                                                                    ต าแหน่ง...................................………….............(ถ้ามี) 
 
                                           
                                            ลงชื่อ.....................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                                         (...................................................) 
                                            ต าแหน่ง...................……….....................................(ถ้ามี) 

********************* 



๖ 
 

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง   โรงเรียนพิมายวิทยา    ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์   ๓๐๑๑๐  ไม่เกิน วันที่  ๒๕  เดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙   
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี ) 



๗ 
 

ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล.............................................................................. 
เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ..............อายุ.............ปี......................เดือน…………………………….…. 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................สาขา......................................................................... 
อาชีพ.........................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
สถานที่ท างาน....................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่..............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................................…… 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..............................................โทรสาร.................................................. 
E -  mail.................................................................. ..................................................................................... ....... 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์............................โทรสาร............................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)...................................................... 
 ประวัติการท างาน(โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญ  ๓  ต าแหน่งสุดท้าย) 
       ล าดับที่  ๑       พ.ศ..............ต าแหน่ง.................................... หน่วยงาน.................................................. 
       ล าดับที่  ๒       พ.ศ..............ต าแหน่ง...........................……....หน่วยงาน.................................................. 
       ล าดับที่  ๓       พ.ศ..............ต าแหน่ง...........................…..…..หน่วยงาน.................................................. 
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ   

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

 
                                                   ลงชื่อ..................................................... 
                                                               (..................................................) 
               ต าแหน่ง............................................………… 
 
หมายเหตุ      ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถน าไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอชื่อ
ของกรรมการที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคม  ต่างๆ  และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 
 

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

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เป็นผู้ปกครอง   
นักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..............................................................ก าลังศึกษาชั้น......................
โรงเรียน....................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่..........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต....................จังหวดั.....................รหัสไปรษณีย์............โทร...........……ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยาและขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา

จ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา  

เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร

หาและการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

                                          ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร 
                                                                   (....................................................) 
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 



๙ 
 

แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 
                                                              วันที่............เดือน...........................พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................... ต าแหน่ง.......................................... 
โรงเรียน.................................... ที่อยู่บ้านเลขท่ี.........หมู่ที.่........ต าบล/แขวง......................................................
อ าเภอ/เขต..................……….จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์........................โทร...............................................
ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว................................................ต าแหน่ง.................โรงเรียน...............................
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยาและขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                       (๖) เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                 ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอชื่อ 
                                                 (..........................................) 
 
 
                                      
                                                ลงชื่อ.................................……...........ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                                          (...................................….................)  
                                           ต าแหน่ง.............................................…….. 
 

**************************** 



๑๐ 
 

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง มาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 



๑๑ 
 

๓๗ 

ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 
 

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

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................... ต าแหน่ง.......................................... 
โรงเรียน.................................... ที่อยู่บ้านเลขท่ี.........หมู่ที.่........ต าบล/แขวง......................................................
อ าเภอ/เขต..................……….จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์........................โทร...............................................  

ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยาและขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้สมัคร เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร

หาและการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                                  ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
                                                                     (.....................................................) 
                                            ต าแหน่ง...........................................….............…. 
 

**************************** 
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  มาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 
 



๑๒ 
 

๓๙ 

 
แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนพิมายวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 

 
                                                                    วนัที่..........เดือน......................พ.ศ....…… 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ..................................
ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ...........................ที่อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่................
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย.์.............................
โทร..................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว......................................................อาชีพ.................... 
ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..............เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยาและขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗)  ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือ 

ที่ปรึกษา   หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรร

หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด

เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
                                                       ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอชื่อ 
            (...............................................) 
                       ต าแหน่ง…………..........................................(ถ้ามี) 
 
              ลงชื่อ..................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                               (..................................................)  
                         ต าแหน่ง………......................................................(ถ้ามี) 
 



๑๓ 
 

**************************** 
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึงมาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 



๑๔ 
 

ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 
                                                              วันที่........เดือน.........................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว............................................................... ...............อาชีพ............................
ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ........................ที่อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่..........................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................................
โทร........................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยา และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา   

และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร

หาและการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                       ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                         (......................................................) 
       ต าแหน่ง...............................…….................(ถ้ามี) 
 
 

**************************** 
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง มาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 
 



๑๕ 
 

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 
                                                              วันที่.......เดือน............................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................…………ต าแหน่ง(ต าแหน่งขององค์กร)............................. 
องค์กร(ชื่อองค์กร)...................................................อาชีพ........................ที่อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่..................
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต....................จังหวดั......................รหัสไปรษณีย์.................................
โทร................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว................................................. เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยา และขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                     (๖) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 
๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องหรอืส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรองและมีที่ตั้งท่ีแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็น
ภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 
  (๗) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมี 
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
                                                 ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอชื่อ 
                                               (..............................................) 
                            ต าแหน่ง..............…......................................(ต าแหน่งขององค์กร) 
 
                                                ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                                                     (.............................................)  
                                                 ต าแหน่ง...........................................................(ถ้าม)ี 

******************************** 



๑๖ 
 

๑.  ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน  หรือผู้บริหาร  หรือผู้น าของชุมชน  หรือผู้น าขององค์กรชุมชน 
๒.  โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึงมาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๔๖ 

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนพิมายวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 

                                                                  วันที.่......เดือน...................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................ต าแหน่งประธานสภา(ระบุชื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).........................................อาชีพ..........................…อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่..........
ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์...................โทร................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว......................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยาและขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕    และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรร

หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมี 

การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                            ลงชื่อ......................................……........ผู้เสนอชื่อ 
                                                                     (.................................................) 
                                           ต าแหน่ง................................................. (ต าแหน่งขององค์กร) 
 
 
 
                                             ลงชื่อ.............................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                                           (...............................................)  
                                              ต าแหน่ง...........................................................(ถ้ามี) 
 
 

************************ 



๑๘ 
 

๑.   ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.   โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรและผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 
                                                             วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.................... 
                 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................................. ต าแหน่ง.............................................
เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้แทน(ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร)......................................
อาชีพ..............................อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่........ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต...........................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................โทร..................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยาและขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเตมิกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖)  ไม่เป็นครูหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๗)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า  ๒  โรงเรียน 

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
                             ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอชื่อ 
                              (........…..................................) 
                ต าแหน่ง.......................................................(ถ้ามี) 
     
                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                         (..............................…....….............)  
                                           ต าแหน่ง................................................................(ถ้ามี) 
 

**************************** 



๒๐ 
 

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึงมาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

๕๑ 

ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 
โรงเรียนพิมายวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑ 
                                                                วันที.่......เดือน............................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ต าแหน่ง.............................อาชีพ........................ 
อยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่.......ต าบล/แขวง...…….................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย์...................โทร.....................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนพิมายวิทยา และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                     (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           (๖) ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่   หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้   หรือ 
ที่ปรึกษาหรือ  ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
                     (๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า  ๒   โรงเรียน 

๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                 ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร 
                                                 (............................................) 
                                              ต าแหน่ง..............................................................(ถ้ามี) 

 
 

**************************** 
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึงมาถึง  โรงเรียนพิมายวิทยา ต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ ไม่เกิน  วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา๑๖.๐๐ น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร ๐๘๑๗๔๑๘๗๓๙   นายสมาน   ชูมี) 
 


