
  

ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร 
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.................................... 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการ
ด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2546  
โรงเรียนบัวแก้วเกษร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต  4  จึงก าหนด
รายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
ข้อ  1  จ านวนคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจ านวนท้ังสิน้   15  คน 
ข้อ  2  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
   (1)  ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (2)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ านวน  1  คน 
  (3)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู   จ านวน  1  คน 
  (4)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จ านวน  1  คน 
  (5)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1  คน 
  (6)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า   จ านวน  1  คน 
  (7)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนใน
พื้นท่ี  จ านวน  2  รูป/คน 
  (8)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวน  7  คน 
  (9)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  3  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.1  คุณสมบัตทิั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม   ดังนี้ 
           
           / (1)  มีอายุ... 
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         (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
         (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
         (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษานี้ 
  ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผู้ใดมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม  (5)  ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน 
ให้เป็นท่ีเช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง  หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว  
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
  3.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
         (1)  กรรมการที่เปน็ผู้แทนผู้ปกครอง 
     (1.1)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน 
โรงเรียนนี้ 
     (1.2)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  
หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
         (2)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
     ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
         (3)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
     (3.1)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน  หรือองค์กรท่ีเรียกชื่ออย่าง
อื่นท่ีมีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า  15  คน  เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  มีผลงาน 
 
 
 
       / ท่ีหน่วยงาน....  
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ท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง  และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ใน
ท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้  หรือท้องท่ีต าบลหรือแขวง 
ท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 
     (3.2)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือท่ีปรึกษา  
หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
         (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
     (4.1)  เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
     (4.2)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  
หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
         (5)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
ในพ้ืนที่ 
     เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  
คริสต์  อิสลาม  พรามหณ์-ฮินดู  และซิกข์) 
         (6)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (6.1)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  
หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
     (6.2)  ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ไม่เกิน   
3  แห่ง  ในเวลาเดียวกัน 

ข้อ  4  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.1  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
         4.1.1  ผู้มีสิทธิสมคัรและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะ  ตามประกาศ  ข้อ  3 
         4.1.2  กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  และผู้แทนศิษย์
เก่าสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติท่ีก าหนด  โดยผู้เสนอชื่อต้องมี
สถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอชื่อ 
 
 
 
 
          /4.1.3 กรณีองค์กร.... 
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         4.1.3  กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือผู้น าของชุมชน 
หรือผู้น าองค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ 
         4.1.4  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ได้แก่  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง  เทศบาลต าบลระแหง   ให้
ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น  เสนอชื่อบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบของสภา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
         4.1.5  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
อ่ืนในพื้นท่ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน  ในพื้นท่ีท่ีทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  
อิสลาม  พราหมณ์-ฮินดู  และซิกข์)  ให้ครบจ านวน  2  รูป/คน  
         4.1.6  ก าหนดวัน   เวลา  และสถานท่ีรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล   กลุ่ม
บุคคล  องค์กรชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ตามข้อ 3 (2) – (7) ซึ่งประสงค์เสนอ
ชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้  
ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ  รวมท้ังสมัครและเสนอชื่อท่ีโรงเรียนบัวแก้วเกษร
ระหว่างวันท่ี  21  เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2559   ถึงวันท่ี  10 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ  2559 ใน
วันเวลาราชการ 
  4.2  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทน
ผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี  และผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ   จ านวน  7  คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ
วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
  4.3  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ  
         โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ผู้แทนบุคคล  
ผู้แทนกลุ่มบุคคล  ผู้แทนองค์กร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ  1  คน 
 
    
          /4.3  เอกสารประกอบ... 
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  4.4  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
         ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการตามแนวทาง  ดังนี้ 
         4.1.1  เอกสารท่ัวไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ของ  ผู้สมัครหรือผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อ 
         4.1.2  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ     
        (1)  ผู้แทนผู้ปกครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน      
        (2)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
        (3)  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
      -  หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ ากว่า  15  คน 
      -  หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี 
      -  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        (4)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ต่อไปนี ้
      -  ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรือเป็นสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
      -  ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลอื่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตร
ประจ าตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 
         / ข้อ 5 ก าหนด... 
 
 
 
 

 
  



ข้อ  5  ก าหนดการประกาศรายช่ือ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ต่าง  ๆ  ในวันท่ี 14  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ข้อ  6   ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ  เลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม
หรือองค์กรเพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ  
1  คน  วันท่ี  21   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2559 ณ  โรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ข้อ  7  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กรในวันท่ี  26  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.  2559 ณ  โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
 
  ประกาศ   ณ    วันท่ี  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

 
 

            (ลงชื่อ).................................... 
                     (นางจรุญ    จารุสาร) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 
****************** 

       วันที่.............เดือน.....................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เป็นผู้ปกครอง 
นักเรียนชื่อ    ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว......................................................................................... ................
ก าลังศึกษาชั้น...............................................โรงเรียน................................................................................  
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว.................................. ..........................................
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
 
 
        
         /  2.  ผู้เสนอ.... 
 
 
 
 
 
 
               



  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน    
เรื่อง    การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีทีม่ีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม
รับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
                                              (..........................................) 

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

                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(...............................................) 

ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
โทรสาร02  5991643            
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล........................................ ................... 
เกิดวันที่............เดือน..........................พ.ศ.....................อายุ.........................ปี................................. ....เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................................สาขา........................ ......................... 
อาชีพ...............................................................ต าแหน่ง.................................................. ............................. 
สถานที่ท างาน............................................................... ................................................................................ 
ที่อยู่เลขที่........................หมูท่ี่............................ตรอก/ซอย............................................. ............................ 
ถนน........................................................ต าบล/แขวง...................................................................................  
อ าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด......................................... ............................. 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร..................... ................. 
E-mail………………………………………. 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...............................ตรอก/ซอย........................................................................  
ถนน..........................................................ต าบล/แขวง....................................................... .......................... 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด................................................... ................ 
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.......... ............................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   (มือถือ)................................................ 
ประวัติการท างาน  (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญ  3   ต าแหน่งสุดท้าย) 
  ล าดับที่  1   พ.ศ...........................ต าแหน่ง................................. .หนว่ยงาน....................... 
  ล าดับที่  2   พ.ศ...........................ต าแหน่ง..................................หนว่ยงาน.......................  
  ล าดับที่  3   พ.ศ...........................ต าแหน่ง..................................หนว่ยงาน......... ............. 
ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
  1............................................................................................................................ ........... 
  2............................................................................ .......................................................... 
  3............................................................................................................................ ..........  
 

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

ต าแหน่ง................................................... 
หมายเหตุ   ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถน าไปใช้ได้กับการสมัคร  หรือการเสนอชื่อ
ของกรรมการ  ที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง  ๆ  และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
          
         
 
 
 



 
ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 

****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เป็นผู้ปกครอง  
นักเรียนชื่อ    ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.........................................................................................................
ก าลังศึกษาชั้น...............................................โรงเรียน........................................................ ........................ 
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง........................................................  .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร..................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนบัวแก้วเกษร  และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู   เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  2.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   เรื่อง  การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ  หรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด   
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มี 
ข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 
             (..........................................) 
 
         
 



_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
โทรสาร02  5991643   
 
 
 
 
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 
****************** 

       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว......................................................................... ........................
ต าแหน่ง.................................................................โรงเรียน.......................................................................... 
ที่อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง..................................................... ...
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................ . 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................................................... .............
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง   ๆ   ในโรงเรียนนี้   
 
 
 
 
         /  2.  ผู้เสนอ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง    การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม 
รับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 

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

                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(...............................................) 

ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
โทรสาร02  5991643      
 
 
 
 
 
 
     

 
 

 



 
 

ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 
****************** 

       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... .......................
ต าแหน่ง..........................................................โรงเรียน................................................................................ 
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง............................ ............................ .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง   ๆ   ในโรงเรียนนี้        
  2.  ผู้สมัคร  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   เรื่อง  การสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด   
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มี 
ข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 
           (..........................................) 
            ต าแหน่ง................................................... 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 
****************** 

       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... .......................
อาชีพ...........................................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้  เมื่อปี  พ.ศ.......... ......... 
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง........................................................  .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ....  
อาชีพ..........................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้  เมื่อปี  พ.ศ........................... .....
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ ์
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         
 
        /  3.  ในกรณี.... 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม 
รับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 

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

                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(...............................................) 

ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
  
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
โทรสาร02  5991643            
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 
     ******************     
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
อาชีพ .....................................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้  เมื่อเป็นปี   พ.ศ................ 
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง........................................................ .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................................... 
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่   หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  2.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน    เรื่อง  การสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด 
ประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มี 
ข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 
         (..........................................) 
     ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
 
 
                                
   



 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
โทรสาร02  5991643            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 
****************** 

       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ต าแหน่ง  (ต าแหน่งขององค์กร)..............................................องค์กร(ชื่อองค์กร).................................. ...... 
อาชีพ.....................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่............................... ................
ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต........................................ ...................................
จงัหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร................................. ................ 
ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า  15  คน  เพ่ือด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง  
และมีที่ตั้งที่แน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้   หรือท้องที่ต าบล
หรอืแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 
     
 
 
         /  (7) ไม่เป็นครู..... 
 
 
 
 
 



 

       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ   เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใด  เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม
รับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 

                           ต าแหน่ง............................................(ต าแหน่งผู้แทนองค์กร) 

                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  (...............................................) 

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

 
 
_______________________      
1.  ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน  หรือผู้บริหาร  หรือผู้น าของชุมชน  หรือผู้น าขององค์กรชุมชน 
2.  โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
 โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
 จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
 ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
 เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
 โทรสาร02  5991643           
 
 
 

 



 
 
 
 

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 
****************** 

       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ต าแหน่งประธานสภา (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........................................................................  
อาชีพ.............................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.......................................
ต าบล/แขวง........................................................ ........อ าเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.................................ขอเสนอชื่อ  
นาย/นาง/นางสาว............................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        
 
        
         /  2.  ผู้เสนอชื่อ.... 
 

 
 
 
 
 
 



               
  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม
รับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

       ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 

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

                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(...............................................) 

ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
_______________________      
1.  ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
 โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
 จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
 ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
 เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
 โทรสาร02  5991643           
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กรณีก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล 
องค์กรและผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 

โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 

****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... .......................
ต าแหน่ง...........................................................................เปน็ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ  
ที่เป็นผู้แทน  (ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร) ..............................................อาชีพ......................... ........................ 
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................... .............รหัสไปรษณีย์................................. 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................................................... .............
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืน มากกว่า  2  โรงเรียน 
      
         /  2.  ผู้เสนอ.... 
 
 
 
 
 
 
               



  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับ 
ค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 

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

                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(...............................................) 

ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
 โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
 จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
 ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
 เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
 โทรสาร02  5991643            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กรณีก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  4 

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

       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว......................................................................... ........................
ต าแหน่ง..........................................................................อาชีพ....................................... ............................. 
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................... .....รหัสไปรษณีย์................................. 
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.................................................... ....................... 
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืน มากกว่า  2  โรงเรียน 
 
            
 
         /  2.  ผู้สมัคร.... 
 
 
 
 
 
 
 



               
  2.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   เรื่อง  การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด 
ประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง 

  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครชื่อมาถึง 
 โรงเรียน  บัวแก้วเกษร  ต าบล  ระแหง   อ าเภอ  ลาดหลุมแก้ว 
 จังหวัดปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12140 
 ไม่เกิน   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
 เวลา  16.30 น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร  02 5991546 
 โทรสาร02  5991643    
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
**************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการ 
พ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ  5  แห่งประกาศโรงเรียน 
.......................................................เรื่อง     การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ.....................โรงเรียน.... ...................................................... 

  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ  ดังนี้ 
  1.  ผู้แทนผู้ปกครอง  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
     ฯลฯ 
  2.  ผู้แทนครู  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
     ฯลฯ 
  3.  ผู้แทนศิษย์เก่า  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วย  ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
     ฯลฯ 
 
 
 
        /4. ผู้แทนองค์กร... 
 
 



 

  4.  ผู้แทนองค์กรชุมชน  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)   
       (2) 
       (3)     
      ฯลฯ 
  5.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
      ฯลฯ 

   ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ........... 

     ลงชื่อ............................................. 
                                                      (..............................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

เรื่อง    ประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบคุคลและองค์กร 
**************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการ 
พ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ  7   แห่งประกาศโรงเรียน 
..............................................เรื่อง    การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ.....................โรงเรียน..........................................................  

  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  ดังนี้ 
  1.  นาย/นาง/นางสาว..........................................กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  2.  นาย/นาง/นางสาว.........................................กรรมการผู้แทนครู 
  3.  นาย/นาง/นางสาว........................................กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
  4.  นาย/นาง/นางสาว........................................กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  5.  นาย/นาง/นางสาว........................................กรรมการผู้แทนองค์กร 
                                                                      ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ............ 

     ลงชื่อ............................................. 
                                                     (..............................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................  
 
 
 
 
 
          
 



 
ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

เรื่อง    ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการ 
พ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ  4.1.5  และข้อ  7    
แห่งประกาศโรงเรียน..............................................เรื่อง     การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ลงวันที่..............เดือน....................พ.ศ....................โรงเรียน...................... ......... 

  จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน 
ในพ้ืนที่    ดังนี้ 
  1…………………………………………….กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และ 
                                                        หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
  2.............................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และ 
          หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ.......... 

     ลงชื่อ............................................. 
                                                 (..............................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 
 
 
 
          



  
ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

เรื่อง   ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ 
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ   4.2   แห่งประกาศ 
โรงเรียน....................................................เรื่อง     การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน    ลงวันที่..............เดือน......................พ.ศ....................โรงเรียน.... ........................... 

  จึงประกาศผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ  ดังนี้ 
  1……………………………………………………………………. 
  2……………………………………………………………………. 
  3…………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………… 
  5………………………………………………………………….. 
  6………………………………………………………………….. 
  7…………………………………………………………………… 
  

   ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ.............. 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 

      
 

 



 
 ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร 

เรื่อง   ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ 
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ   4.3   แห่งประกาศ 
โรงเรียน......................................................เรื่อง     การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน    ลงวันที่..............เดือน......................พ.ศ................ ....โรงเรียน............................... 

  จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

   นาย/นาง/นางสาว...............................................ประธานกรรมการ 
                                                                            สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ............ 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 


