
 

ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียน

แมอายวิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ดังนี้ 

ขอ ๑ จำนวนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีจำนวนท้ังส้ิน  15 คน 

ขอ ๒  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบดวย  

        (๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 

        (๒) กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง จำนวน ๑ คน  

        (๓) กรรมการท่ีเปนผูแทนครู   จำนวน ๑ คน 

        (๔) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน จำนวน ๑ คน 

        (๕) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน ๑ คน  

        (๖) กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา จำนวน ๑ คน 

        (๗) กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี  

             จำนวน  ๒ รูป / คน 

        (๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ คน (รวมคัดเลือกเปนประธาน 1 คน) 

        (๙) ผูอำนวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

           (๑)  มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  

           (๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           (๓)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

           (๔)  ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

           (๕)  ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี แกไขเพิ่มเติมกับ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานี้ 

ในกรณีผูไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใดมีลักษณะตองหามตาม(๕) ตองออกจาก การเปน

บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะ

ตองหาม ดังกลาวแลวตอผูอำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวนัไดรับแตงต้ัง หากมิไดดำเนินการ ดังกลาว ใหถือ

วาผูนั้นไมเคยไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ 

 



๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 

      (๑)  กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง 

             (๑.๑)  เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

             (๑.๒)  ไมเปนครู เจาหนาท่ีหรือลูกจางของโรงเรียนแมอายวิทยาคมหรือท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซึ่งมี

สัญญาจางกับโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

      (๒)  กรรมการท่ีเปนผูแทนครู 

             ตองเปนครูซึ่งทำหนาท่ีหลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียนดวยวิธีตาง ๆ ใน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

      (๓)  กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน 

             (๓.๑)  เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีสมาชิกรวมตัว กันไมนอยกวา 

๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปน ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มี

ผลงานท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมี ท่ีต้ังแนนอนอยูในทองท่ีตำบลหรือแขวงท่ีเปน

ภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองท่ีตำบลหรือแขวงท่ี โรงเรียนนี้ต้ังอยู 

             (๓.๒)  ไมเปนครูเจาหนาท่ีหรือลูกจางของโรงเรียนหรือท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับ

โรงเรียนนี ้

      (๔)  กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา 

             (๔.๑)  เปนผูท่ีเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

             (๔.๒)  ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนแมอายวิทยาคม หรือท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งมี

สัญญาจางกับโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

      (๕)  กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 

เปนพระภิกษุสงฆ หรือผูนับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ - ฮินดู และซิกข) 

      (๖)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

            (๖.๑)  ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนแมอายวิทยาคมหรือท่ีปรึกษา หรือ ผูเช่ียวชาญซึ่งมี

สัญญาจางกับโรงเรียนนี ้

            (๖.๒)  เปนกรรมการสถานศึกษาในองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไมเกิน ๓ แหง ในเวลาเดียวกัน 

ขอ ๔  การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

          ๔.๑  การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 

                 ๔.๑.๑ ผูมีสิทธิสมัครและไดรับการเสนอช่ือ ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ 

ขอ ๓ 

                ๔.๑.๒ กรณีกรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครองผูแทนครู และผูแทนศิษยเกา สามารถสมัครไดดวยตนเอง

หรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบัติท่ีกำหนด โดยผูเสนอช่ือ ตองมีสถานภาพของ กลุมบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอช่ือ 

                ๔.๑.๓ กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบริหาร หรือ ผูนำของชุมชนหรือ ผูนำองคกรชุมชนเปน    

ผูเสนอช่ือ 

                ๔.๑.๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังอยู ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด องคการ

บริหารสวนตำบล ใหประธานองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางตน เสนอช่ือบุคคลท่ีผานความเห็นชอบของสภาองคกรการ

ปกครองสวนทองถ่ิน (สถานศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับขอความใหเหมาะสม) 

                ๔.๑.๕ กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นใน พื้นท่ี ผูอำนวยการ

โรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทน องคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ีท่ีทาง



ราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดูและซิกข) ใหไดจำนวน ๒ รูป / คน (หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรร

หาและเลือกไวแลวใหกำหนดในประกาศนี้) 

                ๔.๑.๖ กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีรับสมัครและเสนอช่ือบุคคล  กลุมบุคคล องคกรชุมชน หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใดตามขอ ๓ (๒) - (๗) ซึ่งประสงคเสนอช่ือผูแทนเขารับการเลือกเปน กรรมการในคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนนี้  ติดตอขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอช่ือ รวมท้ัง สมัครและเสนอช่ือท่ีโรงเรียน    

แมอายวิทยาคม ระหวางวันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ 

          ๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปน

กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครองผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทน

พระภิกษุสงฆ และ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี และผูอำนวยการสถานศึกษา รวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุฒิ

ใหเปน กรรมการ จำนวน 7 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกใหทราบตอไป 

         ๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 

โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการผูแทนบุคคล ผูแทนกลุม บุคคล ผูแทนองคกร กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิและผูอำนวยการสถานศึกษารวมกันเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ๑ คน 

         ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับการเลือก

เปนกรรมการ ตามแนวทาง ดังนี ้

               ๔.๔.๑ เอกสารท่ัวไป ไดแก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัว ขาราชการ หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกใหของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือ 

               ๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

                   (๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน  

                   (๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 

                   (๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้ 

                                  - หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงวามีสมาชิกไมต่ำกวา ๑๕ คน 

                                  - หลักฐานท่ีแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององคกรท่ีเปนประโยชนตอสังคม และชุมชนอยาง

ตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

                                  - หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                             (๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้ 

                                  - ในกรณีท่ีเปนผูบริหาร หรือคณะผูบริหารหรือเปนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ 

ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกให 

   - สำหรับขาราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือบุคคลอื่นท่ีองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายใหตรวจสอบจากบัตรประจำตัวท่ีทางราชการออกใหและ หรือบัตรประจำตัวประชาชน 

ขอ ๕ กำหนดการประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ใน วันท่ี 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  

ณ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

ขอ ๖ กำหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โรงเรียนจะจัดใหผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเองในแตละกลุมหรือองคกร เพื่อใหไดผูแทนเขาไปเปน

กรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมละ  ๑ คน วันท่ี 11  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนแมอาย

วิทยาคม 

 



ขอ ๗ กำหนดการประกาศรายช่ือผูไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกรใน วันท่ี 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2563  ณ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                    (ลงช่ือ) 

   (นางภัทริณี  ฟองศรี) 

รองผูอำนวยการสถานศึกษา 

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

ปฎิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอช่ือผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................…………………….....เปนผูปกครองนักเรียน ช่ือ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว 

.............................................................กำลังศึกษาช้ัน...….......โรงเรียนแมอายวิทยาคม ท่ีอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี............

ตำบล..................................อำเภอ....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย…………….โทร..................................

ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว.........................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้  

(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติมกับ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี ้

(๗) ไมเปนครู เจาหนาท่ี  หรือลูกจางของสถานศึกษานี้  หรือท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจาง 

กับโรงเรยีนนี ้

๒. ผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือ เขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการ 

เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขนพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเกี่ยวกับ     

การสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ...........................................ผูเสนอช่ือ 

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

                                                           ตำแหนง.............................................. (ถามี) 

                                                               ลงช่ือ..........................................ผูไดรับการเสนอช่ือ 

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

                                                           ตำแหนง.............................................. (ถามี) 

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐  โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 



ประวัติผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอช่ือ 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล.......................................................... 

เกิดวันท่ี.....................เดือน.....................................................พ.ศ. ........................................................................ 

อายุ.............ป......................................เดือน 

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด...................................................................................สาขา.............................................. 

อาชีพ.................................................................................ตำแหนง...................................................................... 

สถานท่ีทำงาน....................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี..............หมูท่ี................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................…… 

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................ 

รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท.....................................โทรสาร............................................................ 

E - mail......................................................................... 

บานเลขท่ี......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย....................................................ถนน................................... 

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................... 

รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.....................................โทรสาร…………………............................. 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี(มอืถือ)...................................................... 

ประวัติการทำงาน(โปรดระบุตำแหนงท่ีสำคัญ ๓ ตำแหนงสุดทาย) 

ลำดับท่ี ๑  พ.ศ. ..............ตำแหนง.......................................... หนวยงาน............................................. 

ลำดับท่ี ๒  พ.ศ. .............ตำแหนง....................................……..หนวยงาน............................................. 

ลำดับท่ี ๓  พ.ศ. ..............ตำแหนง...................................……..หนวยงาน............................................. 

ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ 

๑. ................................................................................................................................................................. 

๒. ................................................................................................................................................................. 

๓. ................................................................................................................................................................. 

 

 

                                                           ลงช่ือ.............................................. 

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

                                                       ตำแหนง....................................………… 

 

 

หมายเหตุ ประวัติของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือนี้สามารถนำไปใชไดกับการสมัครหรือการเสนอช่ือ ของ

กรรมการท่ีเปนกลุมบุคคลหรือองคกรหรือสมาคมตางๆ และการสมัครหรือเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................…………………….....เปนผูปกครองนักเรียน ช่ือ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว 

.............................................................กำลังศึกษาช้ัน...….......โรงเรียนแมอายวิทยาคม ท่ีอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี............

ตำบล..................................อำเภอ....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย…………….โทร..................................

ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรยีน........................................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ 

     (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

     (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

     (๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ี ไดกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี แกไขเพิ่มเติมกับ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    (๖) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี ้

     (๗) ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซึ่งมี สัญญาจางกับ

โรงเรียนนี ้

๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือก

กรรมการผูสมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

                                                               ลงช่ือ..........................................ผูสมัคร 

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

 

                                                            

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐  โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 

 

 

 

http://www.mae-ai.ac.th/


แบบเสนอช่ือผูแทนครูเขารับการเลอืกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ตำแหนง.................................................. 

โรงเรียน...................................................ท่ีอยูบานเลขท่ี.........หมูท่ี.......ตำบล.....................อำเภอ.................จังหวดั................

รหัสไปรษณีย....................โทร..................................ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว…................................ 

ตำแหนง......................................โรงเรียน.......................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน................................................................................................. 

และขอรับรองวา 

๑. ผูไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้  

     (๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  

     (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

     (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ 

    (๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม กับ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เปนครูท่ีทำหนาท่ีหลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย วิธีการตาง ๆ 

ในโรงเรียนนี ้

๒. ผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและ     

การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา 

และการเลือกกรรมการผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ...........................................ผูเสนอช่ือ 

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

                                                           ตำแหนง..............................................  

                                                               ลงช่ือ..........................................ผูไดรับการเสนอช่ือ 

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

                                                           ตำแหนง..............................................  

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐  โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 

 

 



ใบสมัครผูแทนครูเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................ตำแหนง..................................................... 

โรงเรียน.....................................................................ท่ีอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..................ตำบล.................................. 

อำเภอ.......................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย........................โทร. ..........................................ขอสมัครเขารับเลือก 

เปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                               

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...................................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ี ไดกระทำโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี แกไขเพิ่มเติมกับ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๖) เปนครูท่ีทำหนาท่ีหลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย วิธีการตาง ๆ  

ในโรงเรียนนี ้

๒. ผูสมัคร เขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการ

เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

                                                               ลงช่ือ..........................................ผูสมัคร 

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

                                                           ตำแหนง................................................. 

                                                            

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐  โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอช่ือผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................อาชีพ.............................สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษา

ท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ. ............. ท่ีอยูบานเลขท่ี.........หมูท่ี.........ตำบล.....................อำเภอ.......................จังหวดั...................

รหัสไปรษณีย.................โทร..................................ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว…...................................อาชีพ....................

สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ. ..................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน................................................................................................. 

และขอรับรองวา 

๑. ผูไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้  

     (๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  

     (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

     (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ 

    (๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม กับ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากในโรงเรียนนี ้

     (๗) ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซึ่งมี สัญญาจางกับ

โรงเรียนนี ้

๒. ผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและ     

การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา 

และการเลือกกรรมการผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ...........................................ผูเสนอช่ือ 

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

                                                           ตำแหนง.............................................. (ถามี) 

                                                               ลงช่ือ..........................................ผูไดรับการเสนอช่ือ 

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

                                                           ตำแหนง.............................................. (ถามี)                                    
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐        โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 

 



ใบสมัครผูแทนศิษยเกาเขารับการเลอืกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................อาชีพ.............................สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษา

ท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ. ............. ท่ีอยูบานเลขท่ี.........หมูท่ี.........ตำบล.....................อำเภอ.......................จังหวดั...................

รหัสไปรษณีย.................โทร..................................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                               

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...................................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้  

     (๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  

     (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

     (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ 

    (๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม กับ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากในโรงเรียนนี ้

     (๗) ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซึ่งมี สัญญาจางกับ

โรงเรียนนี ้

๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา 

และการเลือกกรรมการผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                                               ลงช่ือ..........................................ผูสมัคร 

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

                                                           ตำแหนง.................................................(ถามี) 

                                                            

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐  โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอช่ือผูแทนองคกรชุมชนเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................………………………..…..…………ตำแหนง(ตำแหนงของ

องคกร).................................................องคกร      (ช่ือองคกร)......................................................อาชีพ

.....................................ท่ีอยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี................ตำบล.....................................อำเภอ................................

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................โทร...................................ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว

..........................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้  

(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย  

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติมกับ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๖) เปนสมาชิกขององคกรชุมชนหรือองคกรท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีสมาชิกรวมกันไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อ 

ดำเนินกิจการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มี ผลงานท่ี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรองและมีท่ีต้ังท่ีแนนอนอยูในทองท่ีตำบลหรือแขวงท่ีเปน ภูมิลำเนา

ของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองท่ีตำบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ต้ังอยู 

(๗) ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ 

โรงเรียนนี ้

๒. ผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการ

เลือก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ การสรรหา

และการเลือกกรรมการผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ...........................................ผูเสนอช่ือ 

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

                                                                   ตำแหนง..............................................(ตำแหนงขององคกร) 

                                                                       ลงช่ือ..........................................ผูไดรับการเสนอช่ือ 

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

                                                                   ตำแหนง.............................................(ถามี)                                    

๑. ผูเสนอช่ือตองเปนประธาน หรือผูบริหาร หรือผูนำชุมชน หรือผูนำขององคกรชุชน 

๒. โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหมรหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐        โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

http://www.mae-ai.ac.th/


แบบเสนอช่ือผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................…………………  …………ตำแหนงประธานสภา(ระบุช่ือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน) .........................................................อาชีพ...............................................ท่ีอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..............

ตำบล........................................อำเภอ......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย..........................          

โทร...................................ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว..........................................................................เขารับเลือกเปน

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้  

(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรอคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย  

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติมกับ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. ผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการ

เลือก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ การสรรหา

และการเลือกกรรมการผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

        ลงช่ือ...........................................ผูเสนอช่ือ 

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

                                                                   ตำแหนง..............................................(ตำแหนงขององคกร) 

                                                                       ลงช่ือ..........................................ผูไดรับการเสนอช่ือ 

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

                                                                   ตำแหนง.............................................(ถามี)                                    

๑. ผูเสนอช่ือตองเปนประธาน หรือผูบริหาร หรือผูนำชุมชน หรือผูนำขององคกรชุชน 

๒. โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหมรหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐   โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 
 

 

 

 

 

 



แบบเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(กรณีกำหนดใหกรรมการท่ีเปนผูแทนกลุมบุคคลองคกรและผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูเสนอช่ือ) 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
                                            วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ. .............. 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว..........................................................ตำแหนง..........................................................เปนผูไดรับการสรรหา

และเลือกใหเปนกรรมการ ท่ีเปนผูแทน(ระบุกลุมบุคคล/องคกร).......................................................อาชีพ.......................................อยูบานเลขท่ี

..........หมูท่ี.........ตำบล............................อำเภอ..............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย...................โทร.................................ขอ

เสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.........................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอชื่อบุคคลน้ีพรอมประวัติดัง แนบมายังโรงเรียน...........................................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังน้ี  

(๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ  

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคกุ เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย  

ประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกับ  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) ไมเปนครูหรือเจาหนาท่ีหรือลูกจางของโรงเรียนน้ี หรือท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง กับ 

โรงเรียนน้ี 

(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกวา ๒ โรงเรียน 

๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการเลือก

กรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยน้ันโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ...........................................ผูเสนอชื่อ 

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

                                                                  ตำแหนง..............................................(ถามี) 

 

                                                                      ลงชื่อ..........................................ผูไดรับการเสนอชื่อ 

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

                                                                 ตำแหนง..............................................(ถามี)                                  

 

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐        โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 

 

 



ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(กรณีกำหนดใหผูทรงคุณวุฒิสมัคร) 

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................ตำแหนง..................................................... 

อาชีพ.....................................................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..................ตำบล.................................. 

อำเภอ.......................จังหวดั.....................รหัสไปรษณีย........................โทร. ..........................................ขอสมัครเขารับเลือก 

เปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ                              

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...................................................................และขอรับรองวา 

๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ี ไดกระทำโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี แกไขเพิ่มเติมกับ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๖) เปนครหูรือเจาหนาท่ีหรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจาง กับ 

โรงเรยีนนี ้

(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนอืน่มากกวา ๒ โรงเรียน 

๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา และการ

เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

                                                               ลงช่ือ..........................................ผูสมัคร 

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

                                                           ตำแหนง.................................................(ถามี) 

                                                            

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตำบลแมอาย  อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

รหัสไปรษณีย ๕๐๒๘๐  ไมเกิน วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ...............เวลา.....................น. (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

โทร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๐  โทรสาร. ๐๕๓-๔๕๙๐๔๑  และ www.mae-ai.ac.th) 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 

............................................................ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนง 

และการพนจากตำแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๕ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่องการสรร

หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงวันท่ี ......…….เดือน.........................พ.ศ. ................... โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

จึงประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ดังน้ี 

๑. ผูแทนผูปกครอง มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคณุสมบัติครบถวน  ดังน้ี  

    (๑) ........................................................................ 

    (๒)......................................................................... 

    (๓)......................................................................... 

                                    ฯลฯ 

๒. ผูแทนครู มีผูสมัครและไดรบการเสนอชื่อ มคีุณสมบัติครบถวน ดังน้ี 

    (๑)........................................................................ 

    (๒)......................................................................... 

    (๓)......................................................................... 

                                    ฯลฯ 

๓. ผูแทนศิษยเกา มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน  ดังน้ี  

   (๑) ........................................................................ 

   (๒)......................................................................... 

   (๓)......................................................................... 

                                    ฯลฯ 

๔. ผูแทนองคกรชุมชน มีผูไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน  ดังน้ี  

   (๑) ........................................................................ 

   (๒)......................................................................... 

   (๓)......................................................................... 

                                    ฯลฯ 

๕. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน  ดังน้ี       

   (๑)....................................................................... 

   (๒)........................................................................ 

   (๓)......................................................................... 

                                    ฯลฯ 

ประกาศ ณ วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ...........………. 

 

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

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

                                                                       ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 

............................................................ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ 

๗ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม  เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานลง วันท่ี....

เดือน...................พ.ศ. ...............โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

จึงประกาศรายช่ือผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร ดังนี ้

๑. นาย/นาง/นางสาว............................................................ กรรมการผูแทนผูปกครอง 

๒. นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการผูแทนครู 

๓. นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการผูแทนศิษยเกา 

๔. นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

๕. นาย/นาง/นางสาว...........................................................  กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ. ................. 

 

 

                                  ลงช่ือ............................................................. 

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

                                       ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

เรื่อง  ประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 

............................................................ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การ เลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ 

๔.๑.๕ และขอ ๗ แหงประกาศ โรงเรียนแมอายวิทยาคม  เรื่อง     การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน    ลงวันท่ี.........เดือน..............พ.ศ................โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี ดังนี ้

๑. ............................................................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ 

                                                                          ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 

๒. ...........................................................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ 

                                                                          ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี.......... เดือน........................พ.ศ. ................. 

                                       

                                         ลงช่ือ.......................................................... 

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

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

เรื่อง ประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

.................................................. 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ 

๔.๒ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี.........

เดือน...................... พ.ศ…………..โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

จึงประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ดังนี ้

๑.         ......................................................................................................................................... 

๒.         ......................................................................................................................................... 

๓.         ......................................................................................................................................... 

๔.         ......................................................................................................................................... 

๕.         ........................................................................................................................................ 

๖.         ........................................................................................................................................ 

๗.         ........................................................................................................................................ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 

                                                   

                                       ลงช่ือ........................................................ 

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

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

............................................................ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ 

๔.๓ แหงประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่อง การ สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี

...........เดือน.........................พ.ศ....................โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้

 

นาย/นาง/นางสาว............................................................... เปนประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 

 

ลงช่ือ...................................................... 

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

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 

 

 

 

 


