
แบบเสนอชื่อผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ   
....................................................... 

                                                                 วันที่..........เดือน......................พ.ศ.............. 
ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เปนผูปกครองนักเรียน  ช่ือ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว

..................................................กําลังศึกษาช้ัน...….......โรงเรียน............................................................ที่อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.................   
โทร.............ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   และขอรับรองวา 
๑.  ผูไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกับ

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้ 
(๗) ไมเปนครู   เจาหนาที่   หรือลูกจางของสถานศึกษานี้   หรือที่ปรึกษา  หรือผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับ

โรงเรียนน้ี 
๒. ผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือ  เขาใจและยอมรบัที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการสรรหาและการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณี 

มีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอช่ือและผูไดรับการเสนอช่ือยินยอมรับคําวินิจฉัย
นั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
                        ลงช่ือ............................................ผูเสนอช่ือ 
                                                   (..........................................) 
                                    ตําแหนง..................................………….............(ถามี) 
                                           
                                         ลงช่ือ................................................ผูไดรับการเสนอช่ือ 
                                                  (.............................................) 
                                    ตําแหนง...................……..................…..............(ถามี) 

------------------------------------- 
โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ  อําเภอเมือง        
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย  34000  ไมเกิน  วันท่ี  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.     (สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙  และ www.ubonsir.ac.th) 

 
 

 

 



 
ประวัติผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอชื่อ 

ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว....................................................................นามสกุล........................................................ 
เกิดวันที่.....................เดือน.........................................พ.ศ......................อายุ.............................ป...............................เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................................................สาขา......................................................... 
อาชีพ.........................................................ตําแหนง................................................ถานท่ีทํางาน.......................................... 
ที่อยูเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................……ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท....................
โทรสาร............................E -  mail.........................................................................บานเลขที่......................หมูที่...................
ตรอก/ซอย.........................................................ถนน................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................โทรสาร.............................โทรศัพทเคลื่อนท่ี(มือถือ)...................................................... 
       
 ประวัติการทํางาน(โปรดระบุตําแหนงท่ีสําคัญ  ๓  ตําแหนงสุดทาย) 
       ลําดับที่  ๑       พ.ศ..............ตําแหนง.................................... หนวยงาน..................................................................... 
       ลําดับที่  ๒       พ.ศ.............ตําแหนง...........................…….  .หนวยงาน...................................................................... 
       ลําดับที่  ๓       พ.ศ..............ตําแหนง...........................…….. หนวยงาน...................................................................... 
 
ผลงานที่ประสบผลสําเร็จ   

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

 
 
                                              ลงช่ือ.............................................. 
                                                               (............................................) 
                       ตําแหนง.......................................................………… 
 
หมายเหตุ      ประวัติของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอช่ือนี้สามารถนําไปใชไดกับการสมัครหรือการเสนอช่ือของกรรมการท่ีเปน
กลุมบุคคลหรือองคกรหรือสมาคม  ตางๆ  และการสมัครหรือเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ   
.................................................... 
                 วันที่..........เดือน..............................พ.ศ................................ 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เปนผูปกครอง  นักเรียน  ชื่อ ด.ช./
ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................กําลังศึกษาชั้น...........โรงเรียน............................................................
ท่ีอยูบานเลขที.่...........หมูท่ี..........ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.......................โทร.............................……ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศกึษา ขั้นพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน อุบลราชธานีศรีวนาลัย    และขอรับรองวา 
๑. ผูสมัครมคีุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และที่แกไขเพ่ิมเติม

กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้ 

          (๗) ไมเปนครู  เจาหนาที่  หรือลูกจางของโรงเรยีนนี้  หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ 
โรงเรียนนี้ 

๒.  ผูสมัครเขาใจและยอมรบัที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคาํวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 
 
                                       ลงชื่อ........................................................ผูสมัคร 
                                               (.....................................................) 
 
 
 
โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ  อําเภอเมือง        
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย  34000  ไมเกิน  วันท่ี  ๑๔  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.          
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙  และ www.ubonsir.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อผูแทนครูเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจรญิ  
........................................................... 

                                                              วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตําแหนง........................................

โรงเรียน.........................................................ที่อยูบานเลขที่...............หมูที่.............ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต..............................……….จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย........................โทร..................................
ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ตําแหนง...................................................
โรงเรียน................................................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    และขอรับรองวา 
๑. ผูไดรบัการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก     

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และท่ีแกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
(๖) เปนครูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริม 

การเรียนรูของผูเรยีนดวยวิธีการตาง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการสรรหาและ

การเลอืกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับการสรร

หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 
ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 

                                               ลงชื่อ.......................................ผูเสนอชื่อ 
                                   (......................................) 
                                        ตําแหนง........................................……….. 
                                              ลงชื่อ....................……...........ผูไดรับการเสนอชื่อ 
                                                   (...................….................)  
                                        ตําแหนง.............................................…….. 
 
 
โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ  อําเภอเมือง        
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย  ๓๔๐๐๐  ไมเกิน  วันท่ี  ๑๗  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.          
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙  และ www.ubonsir.ac.th) 

 
 
 
 
 



ใบสมัครผูแทนครูเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
.................................................................. 

                                                               วันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ............................. 
ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว....................................................................ตําแหนง..................................................

โรงเรียน......................................................................ที่อยูบานเลขที่.................หมูที่............ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................................โทร.........................................
ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน อุบลราชธานีศรีวนาลัย  และขอรับรองวา 
๑. ผูสมัครมคีุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม

กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๖) เปนครทูี่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ     

ตาง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
๒. ผูสมัคร เขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการ

เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคาํวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 
ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 

                                         
                                            ลงชื่อ.............................................ผูสมัคร 

                                                              (...........................................) 
                                               ตําแหนง..................................................……. 

 
       --------------------------------- 

 
โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ  อําเภอเมือง        
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย  ๓๔๐๐  ไมเกิน  วันที่  ๑๗  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.          
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙   และ www.ubonsir.ac.th) 

 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ  
                                                                    วันที่..........เดือน......................พ.ศ....…… 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ...........................สําเร็จ
การศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรยีนนี้ เม่ือป พ.ศ.....................   ที่อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตําบล/แขวง
............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย........................โทร..................................ขอ
เสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว................................อาชีพ................ ......สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้            
เมื่อป พ.ศ.......................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................................ 
และขอรบัรองวา 

๑. ผูไดรบัการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแต 

เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม

กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไมเปนครู  หรือเจาหนาท่ี  หรือลูกจางของโรงเรียนนี้  หรอืที่ปรึกษา   หรือผูเช่ียวชาญซึ่งมีสัญญา 

จางกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรบัที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรยีนเร่ืองการสรรหาและการ

เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร

หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและ 
ผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรบัคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 
 

ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 
 
                                                    ลงชื่อ..................................ผูเสนอชื่อ 
                     (.................................) 
                           ตําแหนง…………................................(ถามี) 
                        ลงชื่อ..................................ผูไดรับการเสนอชื่อ 
                     (..................................)  
                           ตําแหนง………......................................(ถามี) 

 
 
 
 
 
 



ใบสมัครผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจรญิ   
............................................................... 

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

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ.....................................
สําเร็จการศกึษา/เคยศึกษาที่โรงเรยีนน้ี เมื่อป พ.ศ.....................   ที่อยูบานเลขที่...................หมูที่.............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย........................
โทร....................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  และขอรบัรองวา 
๑. ผูสมัครมคีุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม

กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไมเปนครู  หรือเจาหนาท่ี  หรือลูกจางของโรงเรียนนี้  หรอืที่ปรึกษา   หรือผูเช่ียวชาญซึ่งมีสัญญา 

จางกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรบัท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรยีนเร่ืองการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการ

เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคาํวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 
 

ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 
 
                                                    ลงชื่อ............................................ผูสมัคร 
                                         (..........................................) 
                      ตําแหนง.....................…….................(ถามี) 
 
โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ  อําเภอเมือง        
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย  34000  ไมเกิน  วันท่ี ๑๗  เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.            
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙  และ www.ubonsir.ac.th) 

 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อผูแทนองคกรชุมชนเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจรญิ  
............................................................... 

                                                              วันที่.................เดือน............................พ.ศ.................................. 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................………………………........................................................………. 

ตําแหนง(ตําแหนงขององคกร)...............................................................องคกร(ชื่อองคกร)....................................... 
อาชีพ........................ที่อยูบานเลขที่.........หมูที่................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย..................................โทร.....................................................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว......................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   และขอรับรองวา 
๑. ผูไดรบัการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา  
  (๖)  เปนสมาชิกขององคกรชุมชนหรือองคกรท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีสมาชิกรวมกันไมนอยกวา ๑๕ คน  
เพื่อดําเนินกิจการที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  มีผลงาน
ท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษารับรองและมีที่ตั้งที่แนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปน
ภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองที่ตําบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู 
  (๗) ไมเปนคร ูเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้ 

๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรบัที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรยีนเร่ืองการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคณุสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร 
หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรบัการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 
 ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 
                                               ลงชื่อ...............................................ผูเสนอชื่อ 
                                            (..............................................) 
                                 ตําแหนง..............................…….............(ตําแหนงขององคกร) 
                                              ลงชื่อ.................................. ...........ผูไดรบัการเสนอชื่อ 
                                                    (..............................................)  
                                ตําแหนง...................................................(ถามี) 

 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจรญิ  
..................................................................... 

                                                                  วันที่...................เดือน...................................พ.ศ........................ 
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว......................................................................ตําแหนงประธานสภา(ระบุชื่อองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน)..............................................................อาชีพ......................…อยูบานเลขที่..........หมูที่..............
ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย...................โทร........................... 
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว......................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  และขอรบัรองวา 
๑. ผูไดรบัการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕    และที่แกไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและ

การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร 

หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรบัการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 
ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 

                                               ลงชื่อ...................................……........ผูเสนอชื่อ 
                                                     (.................................................) 
                                    ตําแหนง................................................................. (ตําแหนงขององคกร) 
                                                ลงชื่อ.................................................ผูไดรบัการเสนอชื่อ 
                                             (.................................................)  
                                     ตําแหนง..................................................................(ถามี) 

--------------------------------- 
๑.   ผูเสนอชื่อตองเปนประธานสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒.   โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรบัการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรยีนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ  อําเภอเมือง        
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย  34000  ไมเกิน  วันท่ี  ๑๔  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.          
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙  และ www.ubonsir.ac.th) 

 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กรณีกําหนดใหกรรมการที่เปนผูแทนกลุมบุคคลองคกรและผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูเสนอชื่อ) 

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจรญิ  

------------------------------------------------  
                                                             วันที่...............เดือน...................................พ.ศ........................... 
                 ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว......................................................... ......ตาํแหนง.........................................
เปนผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการ ที่เปนผูแทน(ระบุกลุมบุคคล/องคกร).....................................................
อาชีพ..................................อยูบานเลขที่..........หมูที่.........ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี.................................โทร..................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
............................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   และขอรับรองวา 
๑. ผูไดรบัการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบรบิูรณ 
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย       การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไข

เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๖)ไมเปนครูหรือเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ

โรงเรียนนี้ 
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกวา  ๒  โรงเรียน 

๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เร่ืองการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคณุสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรบัการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 
  ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 
                            ลงชื่อ.............................................ผูเสนอชื่อ 
                                       (...................…......................) 
                             ตําแหนง..........................................................(ถามี) 
                       ลงชื่อ..............................................ผูไดรบัการเสนอชื่อ 
                                                 (............................……............)  
                                                ตําแหนง.......................................................(ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรณีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิสมัคร) 

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
------------------------------------------ 

                                                                  วันท่ี.......เดือน............................พ.ศ.............. 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง........................................................

อาชีพ......................................................อยูบานเลขที่............หมูท่ี................ตําบล/แขวง...…….........................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..............................โทร.....................
ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   และขอรับรองวา 
๑. ผูสมัครมคีุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบรบิูรณ 
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
(๖)ไมเปนครู   หรือเจาหนาที่   หรือลูกจางของโรงเรียนนี้   หรือที่ปรึกษาหรือ   ผูเช่ียวชาญซึ่งมี

สัญญาจางกับโรงเรยีนนี้ 
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกวา  ๒   โรงเรียน 

๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคาํวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง 

ขอความที่ใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ 
                                               ลงชื่อ...................................................ผูสมัคร 
                                   (.................................................) 
                                          ตําแหนง.........................................................(ถามี) 
 

--------------------------------------------  
 

โปรดสงแบบเสนอช่ือพรอมประวัติผูไดรับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ  อําเภอเมือง        
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย  34000  ไมเกิน  วันท่ี  ๑๔  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.          
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙  และ www.ubonsir.ac.th) 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรยีนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 

                     ............................................................ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖ และขอ ๕ แหงประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรวีนาลัย   เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่......…….เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง  ๆ  ดังนี้ 
  ๑.  ผูแทนผูปกครอง  มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน   ดังน้ี 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

  ๒.  ผูแทนครู  มีผูสมัครและไดรบัการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถวน  ดังน้ี 
(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

  ๓.  ผูแทนศษิยเกา  มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ  มีคณุสมบัติครบถวน   ดังนี้ 
(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

  ๔.  ผูแทนองคกรชุมชน  มีผูไดรับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถวน   ดังน้ี 
(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

  ๕.  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน   ดังนี้ 
(๑)....................................................................... 
(๒)........................................................................ 
(๓)......................................................................... 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรยีนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 
                      ............................................................ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ และขอ ๗    แหงประกาศโรงเรยีนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานลง  วันที่...……..เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   
จึงประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร  ดังนี้ 
 ๑.  นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแทนผูปกครอง   
 ๒. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแทนครู   
 ๓. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแทนศิษยเกา  
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว....................……..กรรมการผูแทนองคกรชุมชน   
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว..............................กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรยีนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   
เร่ือง   ประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตําแหนง    และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖   และขอ  ๔.๑.๕  และขอ ๗     แหงประกาศ  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  เรื่อง  การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ..............โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนที่   ดังนี้ 

๑. ....................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพื้นที่  
๒. ....................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรยีนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   
เร่ือง   ประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิ       

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ และขอ  ๔.๒  แหงประกาศโรงเรียน......…........เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ลงวันที่.............เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียน ......................... 
จึงประกาศผลการเลือกผูทรงคณุวุฒิเปนกรรมการ   ดังนี้ 

๑. .................................................... 
๒. .................................................... 
๓. .................................................... 
๔. .................................................... 
๕. .................................................... 
๖. .................................................... 
๗. .................................................... 

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

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



ประกาศโรงเรียน.................................. 
เร่ือง   ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 
๒๕๔๖  และขอ ๔.๓ แหงประกาศโรงเรียน…....……..เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียน ......................... 
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังน้ี 
 

นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

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

                   (...................................) 
                                   ผูอํานวยการโรงเรียน.................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


