ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียน
แมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
ขอ ๑ จำนวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน
ขอ ๒ องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง จำนวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู จำนวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จำนวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จำนวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
จำนวน ๒ รูป / คน
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ คน (รวมคัดเลือกเปนประธาน 1 คน)
(๙) ผูอำนวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใดมีลักษณะตองหามตาม(๕) ตองออกจาก การเปน
บุคคลซึ่ง มีลัก ษณะตองหาม หรือแสดงหลักฐานใหเป นที่เชื่ อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อัน มีลักษณะ
ตองหาม ดังกลาวแลวตอผูอำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดำเนินการ ดังกลาว ใหถือ
วาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
(๑.๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในโรงเรียนแมอายวิทยาคม
(๑.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนแมอายวิทยาคมหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนแมอายวิทยาคม
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู
ตองเปนครูซึ่งทำหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียนดวยวิธีตาง ๆ ใน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมตัว กันไมนอยกวา
๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปน ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มี
ผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมี ที่ตั้งแนนอนอยูในทองที่ตำบลหรือแขวงที่เปน
ภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองที่ตำบลหรือแขวงที่ โรงเรียนนี้ตั้งอยู
(๓.๒) ไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
(๔.๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแมอายวิทยาคม
(๔.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนแมอายวิทยาคม หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนแมอายวิทยาคม
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
เปนพระภิกษุสงฆ หรือผูนับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ - ฮินดู และซิกข)
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนแมอายวิทยาคมหรือที่ปรึกษา หรือ ผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เปนกรรมการสถานศึกษาในองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไมเกิน ๓ แหง ในเวลาเดียวกัน
ขอ ๔ การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
๔.๑.๑ ผูมีสิทธิสมัครและไดรับการเสนอชื่อ ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ
ขอ ๓
๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครองผูแทนครู และผูแทนศิษยเกา สามารถสมัครไดดวยตนเอง
หรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยผูเสนอชื่อ ตองมีสถานภาพของ กลุมบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบริหาร หรือ ผูนำของชุมชนหรือ ผูนำองคกรชุมชนเปน
ผูเสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนนี้ ตั้งอยู ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตำบล ใหประธานองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน เสนอชื่อบุคคลที่ผานความเห็นชอบของสภาองคกรการ
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับขอความใหเหมาะสม)
๔.๑.๕ กรรมการที่เปน ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น ใน พื้น ที่ ผูอำนวยการ
โรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทน องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ที่ทาง

ราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดูและซิกข) ใหไดจำนวน ๒ รูป / คน (หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรร
หาและเลือกไวแลวใหกำหนดในประกาศนี้)
๔.๑.๖ กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุมบุคคล องคกรชุมชน หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใดตามขอ ๓ (๒) - (๗) ซึ่ง ประสงคเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือกเปน กรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานของโรงเรียนนี้ ติดตอขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้ง สมัครและเสนอชื่อที่โรงเรียน
แมอายวิทยาคม ระหวางวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปน
กรรมการที่เปน ผูแทนผูปกครองผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทน
พระภิกษุสงฆ และ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูอำนวยการสถานศึกษา รวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ใหเปน กรรมการ จำนวน 7 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกใหทราบตอไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให ผูไ ดรับการสรรหาและเลื อกใหเป นกรรมการผูแทนบุ คคล ผูแทนกลุ ม บุ คคล ผูแทนองคก ร กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและผูอำนวยการสถานศึกษารวมกันเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือก
เปนกรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ไดแก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัว ขาราชการ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกใหของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงวามีสมาชิกไมต่ำกวา ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององคกรที่เปนประโยชนตอสังคม และชุมชนอยาง
ตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
- หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- ในกรณีที่เปนผูบริหาร หรือคณะผูบริหารหรือเปนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ
ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให
- สำหรับขาราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกใหและ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ขอ ๕ กำหนดการประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ใน วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนแมอายวิทยาคม
ขอ ๖ กำหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนจะจัดใหผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเองในแตละกลุมหรือองคกร เพื่อใหไดผูแทนเขาไปเปน
กรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมละ ๑ คน วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

ขอ ๗ กำหนดการประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกรใน วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2563 ณ โรงเรียนแมอายวิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นางภัทริณี ฟองศรี)
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม
ปฎิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

แบบเสนอชือ่ ผูแทนผูป กครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................…………………….....เปนผูปกครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว
.............................................................กำลังศึกษาชั้น...….......โรงเรียนแมอายวิทยาคม ที่อยูบานเลขที่................หมูที่............
ตำบล..................................อำเภอ....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย…………….โทร..................................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.........................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................................และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง
กับโรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อ เขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขนพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผูเสนอชื่อ
(...........................................)
ตำแหนง.............................................. (ถามี)
ลงชื่อ..........................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..........................................)
ตำแหนง.............................................. (ถามี)
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐ โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

ประวัติผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล..........................................................
เกิดวันที่.....................เดือน.....................................................พ.ศ. ........................................................................
อายุ.............ป......................................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด...................................................................................สาขา..............................................
อาชีพ.................................................................................ตำแหนง......................................................................
สถานที่ทำงาน.......................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่..............หมูที่................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................……
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท.....................................โทรสาร............................................................
E - mail.........................................................................
บานเลขที่......................หมูที่.................ตรอก/ซอย....................................................ถนน...................................
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.....................................โทรสาร………………….............................
โทรศัพทเคลื่อนที่(มือถือ)......................................................
ประวัติการทำงาน(โปรดระบุตำแหนงที่สำคัญ ๓ ตำแหนงสุดทาย)
ลำดับที่ ๑ พ.ศ. ..............ตำแหนง.......................................... หนวยงาน.............................................
ลำดับที่ ๒ พ.ศ. .............ตำแหนง....................................……..หนวยงาน.............................................
ลำดับที่ ๓ พ.ศ. ..............ตำแหนง...................................……..หนวยงาน.............................................
ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
๑. .................................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ..............................................
(..............................................)
ตำแหนง....................................…………
หมายเหตุ
ประวัติของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อนี้สามารถนำไปใชไดกับการสมัครหรือการเสนอชื่อ ของ
กรรมการที่เปนกลุมบุคคลหรือองคกรหรือสมาคมตางๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ใบสมัครผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .....................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................…………………….....เปนผูปกครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว
.............................................................กำลังศึกษาชั้น...….......โรงเรียนแมอายวิทยาคม ที่อยูบานเลขที่................หมูที่............
ตำบล..................................อำเภอ....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย…………….โทร..................................
ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................................และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี สัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือก
กรรมการผูสมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................ผูสมัคร
(..........................................)

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐ โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

แบบเสนอชือ่ ผูแทนครูเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ตำแหนง..................................................
โรงเรียน...................................................ที่อยูบานเลขที่.........หมูที่.......ตำบล.....................อำเภอ.................จังหวัด................
รหัสไปรษณีย....................โทร..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว…................................
ตำแหนง......................................โรงเรียน.......................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................................................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนครูที่ทำหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย วิธีการตาง ๆ
ในโรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ...........................................ผูเสนอชื่อ
(...........................................)
ตำแหนง..............................................
ลงชื่อ..........................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..........................................)
ตำแหนง..............................................
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐ โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

ใบสมัครผูแทนครูเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................ตำแหนง.....................................................
โรงเรียน.....................................................................ที่อยูบานเลขที่................หมูท ี่..................ตำบล..................................
อำเภอ.......................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย. .......................โทร. ..........................................ขอสมัครเขารับเลือก
เปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...................................................................และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนครูที่ทำหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย วิธีการตาง ๆ
ในโรงเรียนนี้
๒. ผูสมัคร เขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................ผูสมัคร
(..........................................)
ตำแหนง.................................................
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐ โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

แบบเสนอชือ่ ผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................อาชีพ.............................สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษา
ที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ. ............. ที่อยูบานเลขที.่ ........หมูที่.........ตำบล.....................อำเภอ.......................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย.................โทร..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว…...................................อาชีพ....................
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ. ..................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................................................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี สัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผูเสนอชื่อ
(...........................................)
ตำแหนง.............................................. (ถามี)
ลงชื่อ..........................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..........................................)
ตำแหนง.............................................. (ถามี)

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐
โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

ใบสมัครผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................อาชีพ.............................สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษา
ที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ. ............. ที่อยูบานเลขที่.........หมูที่.........ตำบล.....................อำเภอ.......................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย.................โทร..................................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...................................................................และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี สัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผูส มัครเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................ผูสมัคร
(..........................................)
ตำแหนง.................................................(ถามี)
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐ โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

แบบเสนอชือ่ ผูแทนองคกรชุมชนเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................………………………..…..…………ตำแหนง(ตำแหนงของ
องคกร).................................................องคกร (ชื่อองคกร)......................................................อาชีพ
.....................................ที่อยูบานเลขที่.............หมูที่................ตำบล.....................................อำเภอ................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................โทร...................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
..........................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนสมาชิกขององคกรชุมชนหรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมกันไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อ
ดำเนินกิจการที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มี ผลงานที่
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้งที่แนนอนอยูในทองที่ตำบลหรือแขวงที่เปน ภูมิลำเนา
ของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองที่ตำบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการ
เลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ การสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผูเสนอชื่อ
(...........................................)
ตำแหนง..............................................(ตำแหนงขององคกร)
ลงชื่อ..........................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..........................................)
ตำแหนง.............................................(ถามี)
๑. ผูเสนอชื่อตองเปนประธาน หรือผูบริหาร หรือผูนำชุมชน หรือผูนำขององคกรชุชน
๒. โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหมรหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐
โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

แบบเสนอชือ่ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................………………… …………ตำแหนงประธานสภา(ระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) .........................................................อาชีพ...............................................ที่อยูบานเลขที่................หมูท ี่..............
ตำบล........................................อำเภอ......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย..........................
โทร...................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว..........................................................................เขารับเลือกเปน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการ
เลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ การสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผูเสนอชื่อ
(...........................................)
ตำแหนง..............................................(ตำแหนงขององคกร)
ลงชื่อ..........................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..........................................)
ตำแหนง.............................................(ถามี)
๑. ผูเสนอชื่อตองเปนประธาน หรือผูบริหาร หรือผูนำชุมชน หรือผูนำขององคกรชุชน
๒. โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหมรหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐ โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

แบบเสนอชือ่ ผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกำหนดใหกรรมการที่เปนผูแทนกลุมบุคคลองคกรและผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูเสนอชื่อ)
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................ตำแหนง..........................................................เปนผูไดรับการสรรหา
และเลือกใหเปนกรรมการ ที่เปนผูแทน(ระบุกลุมบุคคล/องคกร).......................................................อาชีพ.......................................อยูบานเลขที่
..........หมูที่.........ตำบล............................อำเภอ..............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย...................โทร.................................ขอ
เสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.........................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดัง แนบมายังโรงเรียน...........................................................................และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ไมเปนครูหรือเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง กับ
โรงเรียนนี้
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกวา ๒ โรงเรียน
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือก
กรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................ผูเสนอชื่อ
(...........................................)
ตำแหนง..............................................(ถามี)
ลงชื่อ..........................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..........................................)
ตำแหนง..............................................(ถามี)
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐
โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกำหนดใหผูทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................ตำแหนง.....................................................
อาชีพ.....................................................................อยูบานเลขที่................หมูท ี่..................ตำบล..................................
อำเภอ.......................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย. .......................โทร. ..........................................ขอสมัครเขารับเลือก
เปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...................................................................และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แกไขเพิ่มเติมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนครูหรือเจาหนาทีห่ รือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง กับ
โรงเรียนนี้
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอืน่ มากกวา ๒ โรงเรียน
๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................ผูสมัคร
(..........................................)
ตำแหนง.................................................(ถามี)
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐ ไมเกิน วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐ โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑ และ www.mae-ai.ac.th)

ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
............................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๕ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ ......…….เดือน.........................พ.ศ. ................... โรงเรียนแมอายวิทยาคม
จึงประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ดังนี้
๑. ผูแทนผูปกครอง มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคณ
ุ สมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๒. ผูแทนครู มีผูสมัครและไดรบการเสนอชื่อ มีคุณสมบัตคิ รบถวน ดังนี้
(๑)........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๓. ผูแทนศิษยเกา มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๔. ผูแทนองคกรชุมชน มีผูไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัตคิ รบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๕. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑).......................................................................
(๒)........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...........……….
ลงชื่อ...................................................
(...........................................)
ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
............................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ
๗ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลง วันที่....
เดือน...................พ.ศ. ...............โรงเรียนแมอายวิทยาคม
จึงประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว............................................................ กรรมการผูแทนผูปกครอง
๒. นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการผูแทนครู
๓. นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการผูแทนศิษยเกา
๔. นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
๕. นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ. .................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................)
ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม

เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
............................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การ เลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ
๔.๑.๕ และขอ ๗ แหงประกาศ โรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงวันที่.........เดือน..............พ.ศ................โรงเรียนแมอายวิทยาคม
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ดังนี้
๑. ............................................................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
๒. ...........................................................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. .................
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................)
ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม

เรื่อง

ประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
..................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ
๔.๒ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่.........
เดือน...................... พ.ศ…………..โรงเรียนแมอายวิทยาคม
จึงประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ดังนี้
๑.
.........................................................................................................................................
๒.
.........................................................................................................................................
๓.
.........................................................................................................................................
๔.
.........................................................................................................................................
๕.
........................................................................................................................................
๖.
........................................................................................................................................
๗.
........................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ........................................................
(..............................................)
ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม

เรื่อง

ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
............................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ
๔.๓ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่อง การ สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่
...........เดือน.........................พ.ศ....................โรงเรียนแมอายวิทยาคม
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
นาย/นาง/นางสาว............................................................... เปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ......................................................
(..............................................)
ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม

