








แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/..................................................................เป็นผู้ปกครองนักเรียนชื่อ 
ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.........................................................................................ก าลังศึกษาชั้น.. ..................... 
โรงเรียน............................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง...... ........................ 
อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทร............................ 
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................................................................................เข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จึงขอเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................................และขอ
รับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
 (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

     

 



   ลงชื่อ.......................................................... ผู้เสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 

  

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 

  

 



ประวัติผู้รับการสมัคร/ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล....................................... ............. 

 เกิดวันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .........................  อายุ.................ปี .................เดือน 
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด.................................................. สาขา.................................. อาชพี......... ................ 
 ต าแหน่ง............................................................ สถานที่ท างาน....................................................................
 ที่อยู่เลขที่................ หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย............................... ถนน.................................. ...................... 
 ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................... ................. 
 รหัสไปรษณีย์....................................... โทรศัพท์......................................... โทรสาร .................................. 
 E-mail ...............................................................................................................  
 บ้านเลขท่ี......................... หมูท่ี่.......... ตรอก/ซอย............................... ถนน...............................................  
 ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................... ................. 
 รหัสไปรษณีย์....................................... โทรศัพท์......................................... โทรสาร .................................. 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ..........................................................................  
 
 ประวัติการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญ  3 ต าแหน่งสุดท้าย) 
  ล าดับที่ 1 พ.ศ. .................. ต าแหน่ง .................................. หน่วยงาน ........................................  
  ล าดับที่ 2 พ.ศ. .................. ต าแหน่ง .................................. หน่วยงาน ........................................  
  ล าดับที่ 3 พ.ศ. .................. ต าแหน่ง .................................. หน่วยงาน ........................................  

 ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

        ลงชื่อ..........................................................  

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

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

 

*หมายเหตุ  ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้ สามารถน าไปใช้ได้กับการสมัคร  หรือการเสนอชื่อของ
กรรมการที่เป็นกลุ่มบุคคล หรือองค์กรสมาคมต่าง ๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 



ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/................................................................................เป็นผู้ปกครอง
นักเรียนชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว......................................................... ........... ก าลังศึกษาชั้น.......................
โรงเรียน.......................................... ที่อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง.............................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทร............................ 
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................. .....................และขอรับรองว่า 

1. ผู้ไดร้ับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
 (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

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

โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 



แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดเขียนเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/..................................................................ต าแหน่ง............................ .......  
โรงเรียน............................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง. ............................. 
อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทร....... ..................... 
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................................................................................เข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................................และขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  เป็นครูที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ในโรงเรียนนี้ 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้เสนอชื่อ 
    (..................................................................) 
   ต าแหน่ง ......................................................  

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
    (..................................................................) 
   ต าแหน่ง ......................................................  

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 



ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดเขียนเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 
 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/..................................................................ต าแหน่ง................................... 
โรงเรียน.......................................... ที่อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..... ......................... 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทร...... ...................... 
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอพร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................ และขอรับรองว่า  

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  เป็นครูที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ในโรงเรียนนี้ 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

   ลงชื่อ.......................................................... ผูส้มัคร 
    (..................................................................) 
   ต าแหน่ง ...................................................... 

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 



แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

 

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

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

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน............................................ และขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
 (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

     

 



   ลงชื่อ.......................................................... ผู้เสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 

  

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 

 

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 

 



ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

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

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

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน............................................ และขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
 (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

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

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 



แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/................................................................................ต าแหน่ง(ต าแหน่งของ
องค์กร)......................................................องค์กร (ชื่อองค์กร).......................................... อาชีพ.......................
ที่อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต............. ..........................
จังหวัด............................ รหสัไปรษณีย์ .................. โทร.......... ..................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว 
……………………………………………………………………………เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................. .....................
และขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมกันไม่น้อย
กว่า 15 คน เพื่อด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรองและมีท่ีตั้งที่แน่นอนอยู่
ในท้องที่ต าบล หรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่ต าบล หรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้
ตั้งอยู่ 
 (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 
 
 
 



 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้เสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ต าแหน่งขององค์กร) 

  

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 

 

1. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน หรือผู้บริหาร หรือผู้น าของชุมชน หรือผู้น าขององค์กรชุมชน 

2. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 



แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/................................................................................ต าแหน่งประธานสภา
(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...................................................... ............................................................. 
อาชีพ.......................ที่อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต
.......................................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทร............................ขอเสนอชื่อ 
นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................. .....................
และขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้เสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ต าแหน่งขององค์กร) 

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 



 

1. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 



แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรและผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 
โรงเรียนวัดเขียนเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 
 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/.............................................................ต าแหน่ง........................................ 
เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทน (ระดับกลุ่มบุคคล/องค์กร)....................................
อาชีพ......................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..............................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทร............................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………เข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................. .....................
และขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
 (7)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า 2 โรงเรียน 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้เสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 



   ลงชื่อ.......................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

   ต าแหน่ง ...................................................... (ถ้ามี) 

 

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 



ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 
โรงเรียนวัดเขียนเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 
 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/.............................................................ต าแหน่ง........................................ 
อาชีพ......................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..............................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทร............................
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................. .....................
และขอรับรองว่า 

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
 (7)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า 2 โรงเรียน 

2. ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ  และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัย
นั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

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

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
ไม่เกินวันที่  4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 02-533-1119 
โทรสาร 02-533-1454 และติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wkkschool.ac.th 


