แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่...............เดือน............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่อ
ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...........................................................กำลังศึกษาชั้น...........โรงเรียน.............................
ที่อยู่บ้านเลขที่....................... หมู่ที่............ ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร...........................................ขอเสนอชื่อ
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีและขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับ โทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียน
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้ร ับ การเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้น โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)

..............................................................................................................................................................................
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................นามสกุล.....................................................
เกิดวันที่.....................เดือน.........................................พ.ศ...................อายุ......................ปี........................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................สาขา........................................................................
อาชีพ.......................................................................ตำแหน่ง...............................................................................
สถานที่ทำงาน.......................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่....................................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร..............................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ).....................................................................................................................................
ประวัติการทำงาน (โปรดระบุตำแหน่งที่สำคัญ 3 ตำแหน่งสุดท้าย)
ลำดับที่ 1 พ.ศ...........................ตำแหน่ง........................................หน่วยงาน......................................................
ลำดับที่ 2 พ.ศ...........................ตำแหน่ง........................................หน่วยงาน......................................................
ลำดับที่ 3 พ.ศ...........................ตำแหน่ง........................................หน่วยงาน......................................................
ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................

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

หมายเหตุ ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการสมัคร หรือการเสนอชื่อ
ของกรรมการที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่...................เดือน...........................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................
เป็นผู้ปกครองนักเรียนชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.............................................................................................
กำลังศึกษาชั้น.....................โรงเรียน.........................................................ที่อยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ที่..............ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์......................โทร. ................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนนี้
2. ผู ้ ส มั ค รเข้า ใจและยอมรั บ ที่ จ ะปฏิ บั ต ิต ามประกาศโรงเรี ยน เรื ่ อ ง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการ ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ไห้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................ผู้สมัคร
(.........................................)
......................................................................................................................... .....................................................
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................
ตำแหน่ง.........................................โรงเรียน............................................................ที่อยู่บ้านเลขที่.....................
หมู่ที่........ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์....................
โทร...................ขอเสนอชื่อ.....................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นครบไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นเป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นครูที่ทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรัยคำวินิจฉัยนั้นโดย ไม่
มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................
ตำแหน่ง..................................................................โรงเรียน..............................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่............ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.....................โทร...............................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอรับรองว่า
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นครูที่ทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
2. ผู้สมัคร เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผุ้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................ผู้สมัคร
(...................................)
ตำแหน่ง..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า
เข้ารับราชการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................อาชีพ...................................
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ.............................ที่อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............
ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์......................
โทร..............................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว...........................................................อาชีพ......................
สำเร็จการศึกษา/เคยเรียนที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ....................เข้ารับเลือกเป้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอ
รับรองว่า
1. ผุ้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลุกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................อาชีพ...........................
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ............ทีอ่ ยู่เลขที่...........หมู่ที่.......ตำบล/แขวง.......................
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์....................โทร............................ขอสมัครเข้ารับ
เลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป้นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(7) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรรีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................ผูส้ มัคร
(...........................................)
ตำแหน่ง........................................(ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................
ตำแหน่ง (ตำแหน่งขององค์กร)...............................องค์กร (ชื่อองค์กร)...............................................................
อาชีพ..........................................ที่อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่........................ตำบล/แขวง..............................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..............................โทร......................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอ
รับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมกันไม่น้อย
กว่า 15 คน เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลวงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้ง
ที่แน่นอนอยู่ในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตำบลหรือแขวงซึ่ง
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(7) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรัยที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผุ้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรัยคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอชื่อ
(.............................................)
ตำแหน่ง..........................................(ตำแหน่งขององค์กร)

ลงชื่อ..........................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.............................................)
ตำแหน่ง...........................................(ถ้ามี)

..............................................................................................................................................................................
1. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานส หรือผู้บริหาร หรือผู้นำของชุมชน หรือผู้นำองค์กรชุมชน
2. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหั สไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15
เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................
ตำแหน่ง (ตำแหน่งขององค์กร)...............................องค์กร (ชื่อองค์กร)...............................................................
อาชีพ..........................................ที่อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่........................ตำบล/แขวง..............................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..............................โทร......................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอรับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผุ้ ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอชื่อ
(............................................)
ตำแหน่ง...................................(ตำแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ.....................................ผู้ไ ด้รับการเสนอชื่อ
(............................................)
ตำแหน่ง...................................(ตำแหน่งขององค์กร)
..............................................................................................................................................................................
1. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกิ นวันที่ 15

เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล
องค์กรและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................
ตำแหน่ง.......................เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้ เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทน (ระบุกลุ่มบุคคล)/
องค์กร)...............................อาชีพ....................................................... ...อยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่............ตำบล/
แขวง...............................อำเภอ/เขต......................จั งหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................
โทร...........................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....................................................................เข้ ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอ
รับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลู กจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า 2 โรงเรียน
2. ผู้เสนอชื่อและผู้ ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีการวินิจฉัยประการ
ใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)

ลงชื่อ................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...............................................)
ตำแหน่ง............................................(ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่............เดือน...............................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ตำแหน่ง....................
ตำแหน่ง..................................อาชีพ................................................อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่.............
ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์........................
โทร.........................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................................เข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และขอ
รับรองว่า
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลู กจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(7) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า 2 โรงเรียน
2. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรั บที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการดลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป้นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอชื่อ
(....................................................)
ตำแหน่ง.............................................(ถ้ามี)

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ไม่เกินวันที่ 15 เดือน
กั น ยายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร.02-100-1888,
081-466-2939 โทรสาร 02-496-8321-3 และ www.saraban.skt@gmail.com)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
...........................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และข้อ 5 แห่งประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ธนบุรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้แทนผู้ปกครอง มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) ..........................................................................................................
(2) ..........................................................................................................
ฯลฯ
2. ผู้แทนครู มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) ..........................................................................................................
(2) ..........................................................................................................
ฯลฯ
3. ผู้แทนศิษย์เก่า มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) ..........................................................................................................
(2) ..........................................................................................................
ฯลฯ
4. ผู้แทนองค์กรชุมชน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) ..........................................................................................................
(2) ..........................................................................................................
ฯลฯ
5. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) ..........................................................................................................
(2) ..........................................................................................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..................
ลงชื่อ
(นายพิศณุ ศรีพล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
.........................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และข้อ 7 แห่งประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ธนบุรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป้นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................กรรมการผู้แทนครู
3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
4. นาย/นาง/นางสาว..............................................................กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นาย/นาง/นางสาว..............................................................กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..................

ลงชื่อ
(นายพิศณุ ศรีพล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผุ้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
....................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2546 และข้อ 4.1.5 และข้อ 7 แห่งประกาศโรงเรียน
สวนกุหลาบ วิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่
27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู้ แทนพระภิกษุส งฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ ดังนี้
1. ...................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
2. ...................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ประกาศ ณ วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..................
ลงชื่อ
(นายพิศณุ ศรีพล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
....................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และข้อ 4.2 แห่งประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ธนบุรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ดังนี้
1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
3. ................................................................................................................
4. ................................................................................................................
5. ................................................................................................................
6. ................................................................................................................
7. ................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..................

ลงชื่อ
(นายพิศณุ ศรีพล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
....................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และข้อ 4.3 แห่งประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ธนบุรี เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมกีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นาย/นาง/นางสาว........................................................เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..................

ลงชื่อ
(นายพิศณุ ศรีพล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

