
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดช่องลม 
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
---------------------------------- 

 
 อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดช่องลม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต ๑ จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  จำนวนคณะกรรมการ  
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีจำนวนท้ังส้ิน  2  คน 

 ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบด้วย         
(1) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จำนวน  ๑  คน 

    (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  1  คน 

 ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังนี้  
(๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานี้ 
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะ  ต้องห้ามตาม  (๕)  ต้องออก

จากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม  หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการ
ใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งต้ัง หาก
มิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
(1)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษยเ์ก่า 

(1.๑)  เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้
(1.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือผู้เช่ียวชาญ

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
 



(2)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
(2.๑ ) ไม่ เป็นครู  เจ้าหน้าที ่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี ้หร ือที ่ปรึกษา หรือ

ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้   
(2.๒)  เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่เกิน  ๓  แห่ง  ในเวลาเดียวกัน 

ข้อ ๔   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

         ๔.๑.๑  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอช่ือ ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓ 

        ๔.๑.๒  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติ ที่กำหนด โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพของ
กลุ่มบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอช่ือ 

   ๔.๑.3  กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุ่มบุคคล   
องค์กรชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓ (1) - (2)  ซึ่งประสงค์เสนอช่ือผู้แทนเข้ารับการ
เลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนนี้  ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอ
ชื่อ  รวมทั้งสมัครและเสนอชื ่อ  ที่โรงเรียนวัดช่องลม  ระหว่างวันท่ี 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันท่ี 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  ในเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และ
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี  และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
กรรมการ จำนวน  1  คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 

          ๔.3  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
                     ตรวจสอบคุณสมบัติผู ้สมัครหรือผู ้ที ่ได้รับการเสนอชื ่อเข้า รับการเลือกเป็น

กรรมการ ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         ๔.3.๑  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการ  หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของ  ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
         ๔.3.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
                                  (1)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 

ข้อ ๕ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผูแ้ทนศิษย์เก่าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในวันท่ี  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  ณ  โรงเรียนวัดช่องลม 

ข้อ  ๖  กำหนดการเลือกผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มละ  ๑  คน  วันท่ี 22 เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ.  2563  ณ  โรงเรียนวัดช่องลม 
 
 



  ข้อ ๗  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนศิษย์เก่าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในวันท่ี  26  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  ณ  โรงเรียนวัดช่องลม 
 
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายณัฐพล   กล่ินเกษร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม 

 



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

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

 
                                             ลงช่ือ.............................................. 
                                                   (.............................................) 
                     ตำแหน่ง....................................………… 
 
หมายเหตุ  ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอช่ือของ
กรรมการท่ีเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ  และการสมัครหรือเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนศิษยเ์ก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดช่องลม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

   วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ............. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ..............................
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..........................   ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี................. 
ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์....................โทร...............................ขอเสนอช่ือ   
นาย/นาง/นางสาว.............................................................................อาชีพ…………………..……………………………
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ. ............... เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนวัดช่องลม และขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้
(๗)  ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา   หรือผู้เช่ียวชาญ

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี ้
๒. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรร

หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด

เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

               ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอช่ือ 
                                         (..........................................) 
                             ตำแหน่ง.................…………..................(ถ้ามี)                                           

                                  ลงช่ือ……......................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                         (..........................................) 
                             ตำแหน่ง......................………….............(ถ้ามี) 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง   
โรงเรียนวัดช่องลม  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72150   
ไม่เกิน  วันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.............. เวลา....................น.  
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  โทร  0-3596-0292  โทรสาร.....-........ 
และ เว็บไซต์ : http://www.chonglom.ac.th

https://sites.google.com/view/watchonglom


ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดช่องลม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

   วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ............. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ............................
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ.......................   ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี................ 
ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทร..............................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนวัดช่องลม  และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก   เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือ 

ท่ีปรึกษา   หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
 

๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา   
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                              ลงช่ือ..........................................ผู้สมัคร 
                                              (..........................................) 
                                    ตำแหน่ง............................................  

 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง   
โรงเรียนวัดช่องลม  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72150   
ไม่เกิน  วันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.............. เวลา....................น.  
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  โทร  0-3596-0292  โทรสาร.....-........ 
และ เว็บไซต์ : http://www.chonglom.ac.th

https://sites.google.com/view/watchonglom


แบบเสนอชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรณีกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 

โรงเรียนวัดช่องลม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

   วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ............. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตำแหน่ง......................................... 
เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ท่ีเป็นผู้แทน(ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร).......................................
อาชีพ.................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี.........ตำบล/แขวง................................. 
อำเภอ/เขต...........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทร...................................ขอเสนอ
ช่ือนาย/นาง/นางสาว....................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนวัดช่องลม  และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
(๑)   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย       การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖)ไม่เป็นครูหรือเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือ 

ท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนอืน่มากกว่า  ๒  โรงเรียน 

๒.ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน



 
๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอช่ือและ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
               ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอช่ือ 
                                         (..........................................) 
                             ตำแหน่ง.................…………..................(ถ้ามี)                                           

                                  ลงช่ือ……......................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                         (..........................................) 
                             ตำแหน่ง......................………….............(ถ้ามี) 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง   
โรงเรียนวัดช่องลม  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72150   
ไม่เกิน  วันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.............. เวลา....................น.  
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  โทร  0-3596-0292  โทรสาร.....-........ 
และ เว็บไซต์ : http://www.chonglom.ac.th

https://sites.google.com/view/watchonglom


ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 

โรงเรียนวัดช่องลม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

   วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ............. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................ตำแหน่ง.................................................
อาชีพ...............................................อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ท่ี........ตำบล/แขวง...……….................................... 
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์......................โทร........................ขอสมัคร
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนวัดช่องลม  และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖)ไม่เป็นครู   หรือเจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือ  ผู้เช่ียวชาญซึ่ง

มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า  ๒   โรงเรียน 

๒. ผู ้สมัครเข้าใจและยอมรับที ่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื ่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

         ลงช่ือ..........................................ผู้สมัคร 
                                              (..........................................) 
                                    ตำแหน่ง............................................  

 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง   
โรงเรียนวัดช่องลม  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72150   
ไม่เกิน  วันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.............. เวลา....................น.  
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  โทร  0-3596-0292  โทรสาร.....-........ 
และ เว็บไซต์ : http://www.chonglom.ac.th 

https://sites.google.com/view/watchonglom

