แบบเสนอชื่อผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
.......................................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เปนผูปกครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว
..................................................กําลังศึกษาชั้น...….......โรงเรียน............................................................ที่อยูบานเลขที่ ..................
หมูท.ี่ ...........ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.................
โทร.............ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไม เคยได รับ โทษจํ าคุกโดยคํ าพิ พากษาถึงที่ สุดใหจําคุ ก เวน แต เป น โทษสํ าหรับ ความผิ ดที่ ได กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไมเป น คูสัญ ญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด ว ยการพั สดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก ไขเพิ่ ม เติม กั บ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อ เขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณี
มีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัย
นั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................ผูเสนอชื่อ
(..........................................)
ตําแหนง..................................………….............(ถามี)
ลงชื่อ................................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(.............................................)
ตําแหนง...................……..................…..............(ถามี)

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

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

ใบสมัครผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
....................................................
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เปนผูปกครอง นักเรียน ชื่อ ด.ช./
ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................กําลังศึกษาชั้น...........โรงเรียน............................................................
ที่อยูบานเลขที.่ ...........หมูที่..........ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.......................โทร.............................……ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน อุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผูสมัคร
(.....................................................)

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34000 ไมเกิน วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ และ www.ubonsir.ac.th)

แบบเสนอชื่อผูแทนครูเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
...........................................................
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. ผูไดรบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนครูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................ผูเสนอชื่อ
(......................................)
ตําแหนง........................................………..
ลงชื่อ....................……...........ผูไดรับการเสนอชื่อ
(...................….................)
ตําแหนง.............................................……..
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย ๓๔๐๐๐ ไมเกิน วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ และ www.ubonsir.ac.th)

ใบสมัครผูแทนครูเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
..................................................................
วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ.............................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว....................................................................ตําแหนง..................................................
โรงเรียน......................................................................ที่อยูบานเลขที่.................หมูที่............ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................................โทร.........................................
ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน อุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนครูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ตาง ๆ ในโรงเรียนนี้
๒. ผูสมัคร เขาใจและยอมรับ ที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลื อกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูสมัคร
(...........................................)
ตําแหนง..................................................…….
--------------------------------โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย ๓๔๐๐ ไมเกิน วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ และ www.ubonsir.ac.th)

แบบเสนอชื่อผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
วันที่..........เดือน......................พ.ศ....……
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ...........................สําเร็จ
การศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ..................... ที่อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตําบล/แขวง
............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย........................โทร..................................ขอ
เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................อาชีพ................ ......สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้
เมื่อป พ.ศ.......................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน........................................................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู หรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จางกับโรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและ
ผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผูเสนอชื่อ
(.................................)
ตําแหนง…………................................(ถามี)
ลงชื่อ..................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตําแหนง………......................................(ถามี)

ใบสมัครผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
...............................................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ.....................................
สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ..................... ที่อยูบานเลขที่...................หมูที่.............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย........................
โทร....................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู หรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จางกับโรงเรียนนี้
๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................ผูสมัคร
(..........................................)
ตําแหนง.....................…….................(ถามี)
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34000 ไมเกิน วันที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ และ www.ubonsir.ac.th)

แบบเสนอชื่อผูแทนองคกรชุมชนเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
...............................................................
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......................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูไดรบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนสมาชิกขององคกรชุมชนหรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมกันไมนอยกวา ๑๕ คน
เพื่อดําเนินกิจการที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มีผลงาน
ที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้งที่แนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปน
ภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองที่ตําบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรบั การเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................ผูเสนอชื่อ
(..............................................)
ตําแหนง..............................…….............(ตําแหนงขององคกร)
ลงชื่อ.................................. ...........ผูไดรบั การเสนอชื่อ
(..............................................)
ตําแหนง...................................................(ถามี)

แบบเสนอชื่อผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
.....................................................................
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ........................
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว......................................................................ตําแหนงประธานสภา(ระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)..............................................................อาชีพ......................…อยูบานเลขที่..........หมูที่..............
ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย...................โทร...........................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว......................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูไดรบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรบั การเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................……........ผูเสนอชื่อ
(.................................................)
ตําแหนง................................................................. (ตําแหนงขององคกร)
ลงชื่อ.................................................ผูไดรบั การเสนอชื่อ
(.................................................)
ตําแหนง..................................................................(ถามี)
--------------------------------๑. ผูเสนอชื่อตองเปนประธานสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรบั การเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34000 ไมเกิน วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ และ www.ubonsir.ac.th)

แบบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกําหนดใหกรรมการที่เปนผูแทนกลุมบุคคลองคกรและผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูเสนอชื่อ)
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
-----------------------------------------------วันที่...............เดือน...................................พ.ศ...........................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว......................................................... ......ตําแหนง.........................................
เปนผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการ ที่เปนผูแทน(ระบุกลุมบุคคล/องคกร).....................................................
อาชีพ..................................อยูบานเลขที่..........หมูที่.........ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.................................โทร..................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
............................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูไดรบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖)ไมเปนครูหรือเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ
โรงเรียนนี้
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกวา ๒ โรงเรียน
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรบั การเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอชื่อ
(...................…......................)
ตําแหนง..........................................................(ถามี)
ลงชื่อ..............................................ผูไดรบั การเสนอชื่อ
(............................……............)
ตําแหนง.......................................................(ถามี)

ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
-----------------------------------------วันที่.......เดือน............................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง........................................................
อาชีพ......................................................อยูบานเลขที่............หมูที่................ตําบล/แขวง...…….........................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..............................โทร.....................
ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖)ไมเปนครู หรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือ ผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกวา ๒ โรงเรียน
๒. ผูสมั ครเข า ใจและยอมรับ ที่ จ ะปฏิบัติต ามประกาศโรงเรีย นเรื่อ งการสรรหาและการเลือ กคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการ
เลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผูสมัคร
(.................................................)
ตําแหนง.........................................................(ถามี)
-------------------------------------------โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34000 ไมเกิน วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ และ www.ubonsir.ac.th)

ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖ และขอ ๕ แหงประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่......…….เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ดังนี้
๑. ผูแทนผูปกครอง มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
๒. ผูแทนครู มีผูสมัครและไดรบั การเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
๓. ผูแทนศิษยเกา มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคณ
ุ สมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
๔. ผูแทนองคกรชุมชน มีผูไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
๕. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑).......................................................................
(๒)........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ...........……….
ลงชื่อ...................................................
(...........................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................

ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖ และขอ ๗ แหงประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 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..............................กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................

ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๔.๑.๕ และขอ ๗ แหงประกาศ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ..............โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ดังนี้
๑. ....................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
๒. ....................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................

ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เรื่อง ประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
..................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖ และขอ ๔.๒ แหงประกาศโรงเรียน......…........เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงวันที่.............เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน .........................
จึงประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ดังนี้
๑. ....................................................
๒. ....................................................
๓. ....................................................
๔. ....................................................
๕. ....................................................
๖. ....................................................
๗. ....................................................
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ........................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน.....................................

ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖ และขอ ๔.๓ แหงประกาศโรงเรียน…....……..เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน .........................
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ......................................................
(...................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน....................................

