
ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................... 

ต าแหน่ง..........................................................................โรงเรียน..................................................................... 

ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี....................................ต าบล/แขวง............................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

โทร................................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นครูท่ีท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ

ต่างๆ ในโรงเรียนนี ้

 ๒. ผู้สมัครเข้าใจ และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหา และการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  

 

 

 

 /๓. ในกรณี 



๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเกี่ยวกับการ  

สรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

  ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร 

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

ต าแหน่ง................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนครูเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................................... 

ต าแหน่ง..................................................................................โรงเรียน....................................................................... 

ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี..............ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต......................................

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร................................................ 

ขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................

เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นครูท่ีท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ  

ต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     /๒. ผู้เสนอช่ือ 



๒. ผู้เสนอช่ือ และ ผู้ไ ด้รับการเสนอช่ือ เข้ าใจและยอมรับ ท่ีจะปฏิบั ติตามประกาศโรงเรียน                  

เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใด

เกี่ยวกับการ  สรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ

โต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

                  ลงช่ือ.................................................................ผู้เสนอช่ือ 

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

      ต าแหน่ง............................................................. 

 

                                    ลงช่ือ...............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

              ต าแหน่ง........................................................... 

 

 

 

 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



ใบสมัครผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................................ 

ต าแหน่ง........................................................องค์กร (ช่ือองค์กร).............................................................................

อาชีพ................................. ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.........................ต าบล/แขวง...................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 

โทร................................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชน หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน 

เพื่อด าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี มี

ผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ในท้องท่ีต าบล หรือ

แขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียน หรือท้องท่ีต าบล หรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ต้ังอยู่ 

              (๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง

กับโรงเรียนนี ้

 

                                                                                                                         /๒. ผู้สมัคร 

 



 

           ๒. ผู้สมัครเข้าใจ และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหา และการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเกี่ยวกับการ  

สรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

  ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร 

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

ต าแหน่ง................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................................... 

ต าแหน่ง (ต าแหน่งองค์กร).....................................................องค์กร (ช่ือองค์กร)...................................................... 

อาชีพ.................................................ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี..............ต าบล/แขวง....................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................................

โทร................................................ 

ขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................

เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชน หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน 

เพื่อด าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี มี

ผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ในท้องท่ีต าบล หรือ

แขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียน หรือท้องท่ีต าบล หรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ต้ังอยู ่

              (๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง

กับโรงเรียนนี ้

              

                                                                                                                     /๒. ผู้เสนอช่ือ 



๒. ผู้เสนอช่ือ และ ผู้ไ ด้รับการเสนอช่ือ เข้ าใจและยอมรับ ท่ีจะปฏิบั ติตามประกาศโรงเรียน                  

เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใด

เกี่ยวกับการ  สรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ

โต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ.................................................................ผู้เสนอช่ือ 

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

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

 

                     ลงช่ือ...............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

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

 

 

 

 

 

๑. ผู้เสนอช่ือต้องเป็นประธาน หรือผู้บริหาร หรือผู้น าของชุมชน หรือผู้น าขององค์กรชุมชน 

๒. โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 

 

 



ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................... 

อาชีพ........................................................ส าเร็จการศึกษา / เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ............................ 

ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี....................................ต าบล/แขวง............................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

โทร................................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นผู้เคยศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้

              (๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง

กับโรงเรียนนี ้

           ๒. ผู้สมัครเข้าใจ และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหา และการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  

 

 

                                                                                                                         /๓. ในกรณี 



๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเกี่ยวกับการ  

สรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

  ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร 

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

ต าแหน่ง................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนศิษยเ์ก่าเข้ารับเลอืก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................................... 

ต าแหน่ง (ต าแหน่งองค์กร).....................................................องค์กร (ช่ือองค์กร)...................................................... 

อาชีพ.................................................ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี..............ต าบล/แขวง....................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................................

โทร............................................ขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................... 

อาชีพ............................................ส าเร็จการศึกษา / เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ. ........................................... 

เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นผู้เคยศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้

              (๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง

กับโรงเรียนนี ้

          ๒. ผู้เสนอช่ือ และผู้ได้รับการเสนอช่ือ เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน                  

เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                                                                          /๓. ในกรณี 



๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใด

เกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ

โต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ.................................................................ผู้เสนอช่ือ 

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

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

 

                     ลงช่ือ...............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................................... 

ต าแหน่งประธานสภา ( ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ).....................................................................................  

อาชีพ.................................................ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี..............ต าบล/แขวง....................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................................

โทร................................................ 

ขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................

เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา                

๒. ผู้เสนอช่ือ และ ผู้ไ ด้รับการเสนอช่ือ เข้ าใจและยอมรับ ท่ีจะปฏิบั ติตามประกาศโรงเรียน                  

เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

                                                                                                            /๓. ผู้เสนอช่ือ 

 

 



๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใด

เกี่ยวกับการ  สรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ

โต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ.................................................................ผู้เสนอช่ือ 

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

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

 

                     ลงช่ือ...............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ผู้เสนอช่ือต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒. โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนผูป้กครองเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..............................................................................................เป็นผู้ปกครอง 

นักเรียนช่ือ ด.ช./ด.ญ. / นาย / นางสาว ................................................................................................................... 

ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี..............ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต......................................

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร..................................................

ขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................. 

เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี ้

              (๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง

กับโรงเรียนนี ้

          ๒. ผู้เสนอช่ือ และผู้ได้รับการเสนอช่ือ เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน                  

เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                                                                          /๓. ในกรณี 



๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใด

เกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ

โต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ.................................................................ผู้เสนอช่ือ 

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

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

 

                     ลงช่ือ...............................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..............................................................................................เป็นผู้ปกครอง 

นักเรียนช่ือ ด.ช./ด.ญ. / นาย / นางสาว ................................................................................................................... 

ก าลังศึกษาช้ัน .....................................................................โรงเรียน......................................................................... 

ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี..............ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต......................................

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร.................................................. 

ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.............................................และขอรับรองว่า 

 ๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

     (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

     (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 

              (๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง

กับโรงเรียนนี ้

          ๒. ผู้เสนอช่ือ และผู้ได้รับการเสนอช่ือ เข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน                  

เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  

                                                                                                                      /๓. ในกรณี 



๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเกี่ยวกับการ  

สรรหา และการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

  ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร 

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

ต าแหน่ง................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ 

ไม่เกิน วันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๒๕๐๒ ) 

 



ประวัติผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

เกิดวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............................อายุ.........................ปี...................................เดือน 

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

อาชีพ...........................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 

สถานท่ีท างาน............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่เลขท่ี..................................หมู่.............................ตรอก/ซอย.............................................................................. 

ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..............................................

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์........................................................

โทรสาร........................................E – mail …………………………………...........................……………………………………….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี.....................หมู่......................................ตรอก/ซอย............................................................... 

ถนน............................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.................................................

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์..................................................

โทรสาร....................................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)........................................................... 

ประวัติการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งท่ีส าคัญ ๓ ต าแหน่งสุดท้าย) 

 ล าดับท่ี ๑ พ.ศ....................ต าแหน่ง....................................................หน่วยงาน......................................... 

 ล าดับท่ี ๒ พ.ศ....................ต าแหน่ง....................................................หน่วยงาน......................................... 

 ล าดับท่ี ๓ พ.ศ....................ต าแหน่ง....................................................หน่วยงาน......................................... 

ผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 

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

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

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

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

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

ต าแหน่ง ....................................................... 

 

หมายเหตุ  ประวัติของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอช่ือนี้สามารถน าไปใช้ได้กับการสมัคร หรือการเสนอช่ือ          

              ของกรรมการท่ีเป็นกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ และการสมัครหรือเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 


