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ใบเสนอชื่อผู้แทน องค์กรเอกชน เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 วันที่  ...........  เดือน  .............................  พ.ศ.  ............ 
 
 ด้วย (ระบุชื่อองค์กรเอกชน) ..........................................................................................  มีมติใ ห้เสนอชือ่ 
นาย /นาง /นางสาว  .................................................. ............... เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบ มายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  
ขอรับรองว่า 

 1. องค์กรนี้เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ทางการศึกษา โดยด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
  (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
  (8) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราว
เดียวกันเกินกว่าหนึ่งคณะ 

 3. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับ ที่จะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

4. ในกรณี ...
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 4. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เสนอชื่อ 
และผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ........................................................  ผู้เสนอชื่อ 

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

 (ต าแหน่งในองค์กร) ........................................................ 

      .........../................/................. 

 
 
 ........................................................  ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 

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

      .........../................/................. 

 
 
หมายเหตุ : 1. ผู้เสนอชื่อจะต้องมีฐานะเป็นนายกสมาคม ประธานมูลนิธิ หรือประธานองค์กรที่มีชื่อเรียก  

เป็นอย่างอ่ืนเท่านั้น 
  2. เอกสารที่ต้องส่งไปพร้อมใบเสนอชื่อ ได้แก่ (1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

ที่แสดงวัตถุประสงค์ขององค์กร  (2)  ส าเนารายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์กรชุดปัจจุบัน  
(3) ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้แทนขององค์กร 
เพ่ือรับการเลือกเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของนายกสมาคม 
ประธานมูลนิธิ หรือประธานองค์กรที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ที่ลงนามในใบเสนอชื่อ โดยเอกสาร (1) 
และ (2) ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากนายทะเบียนของหน่วยงานที่ด าเนินการ 
จดทะเบียน ไม่ก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และเอกสาร (3) และ (4) ต้องรับรอง 
ความถูกต้องของส าเนา โดยนายกสมาคม ประธานมูลนิธิ หรือประธานองค์กรที่มีชื่อเรียก  
เป็นอย่างอ่ืนที่ลงชื่อในใบเสนอชื่อด้วย 

  3. ในวันเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน (วันที่  13 กันยายน 2564) ให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ 
   น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอ่ืนใดของ  
                         ทางราชการที่มีรูปถ่ายมาแสดงด้วย 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ชื่อ นาย /นาง /นางสาว  ........................................  นามสกุล  ..................................................  
เกิดวันที่  .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............  อายุ  ... ........  ปี  ................ เดือน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ........................................................  สาขา  ......................................... ....... 
อาชีพ  ....................................................................  ต าแหน่ง  ........................... ........................................................ 
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้าน  หน่วยงาน  ......................................................................................................... ....... 
เลขที่  ..............  หมู่ที่  ..........  ตรอก /ซอย .......................................  ถนน  ........................................................... 
ต าบล /แขวง  ..................................  อ าเภอ /เขต  ........................................  จังหวัด  .............. ............................. 
รหัสไปรษณีย์  ........................  โทรศัพท์  ............................................  โทรสาร  ..................... ................................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  ....................................................  E – mail  .................................................................. 
การเป็นสมาชิกขององค์กร 

  ไม่เป็นสมาชิก       เป็นสมาชิก ระบุต าแหน่ง (ถ้ามี)  ...................................................................  
ประวัติการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) 
 

ล าดับที่ 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1.    
2.    
3.    

 
ผลงานที่ประสบความส าเร็จและภูมิใจที่สุด 
1. ................................................................................................................................................................................. 
2. ......................................................................................................................................................................... ........ 
3. ................................................................................................................................................................................. 
 
 ........................................................  ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 

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

      .........../................/................. 

 
 ส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่ส านักอ านวยการ 
อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  10300 ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5288 หรือ 0 2288 5871) 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 2” 
บริเวณนี้  
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ใบเสนอชื่อผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 วันที่  ...........  เดือน  .............................  พ.ศ.  ............ 
 
 ด้วย สภา (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) .................................................. ...........  มีมติให้เสนอชื่อ 
นาย /นาง /นางสาว  ................................................................. เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบ มายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  
ขอรับรองว่า 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ เป็นองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีโรงเรียนในสังกัด 

 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถว้น  ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
  (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
  (8) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราว
เดียวกันเกินกว่าหนึ่งคณะ 

 3. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับ ที่จะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
4. ในกรณี ... 
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 4. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เสนอชื่อและ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยอมรับค าวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ........................................................  ผู้เสนอชื่อ 

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

 (ต าแหน่งในองค์กร) ........................................................ 

      .........../................/................. 

 
 
 ........................................................  ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 

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

      .........../................/................. 

 
 
 
หมายเหตุ : 1. ผู้เสนอชื่อจะต้องมีฐานะเป็นนายกองค์กรหรือมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
  2. เอกสารที่ต้องส่งไปพร้อมใบเสนอชื่อ 
   (1)    หลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนในสังกัด 
   (2)    ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในการพิจารณาเสนอ 

ชื่อบุคคลเป็นผู้แทนองค์กร เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ในวันเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วันที่ 13 กันยายน 2564) ให้ผู้ ได้รับ  

การเสนอชื่อน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอ่ืนใดของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายมาแสดงด้วย 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ชื่อ นาย /นาง /นางสาว  ........................................  นามสกุล  .................................................. 
เกิดวันที่  .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............  อายุ  ...........  ปี  ................. เ ดือน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ....................................................... .  สาขา  ..........................................................................  
อาชีพ  ....................................................................  ต าแหน่ง  ....................................... ...................................... 
สถานที่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้าน  หน่วยงาน  ...........................................................................................................  
เลขที่  ..............  หมู่ที่  ..........  ตรอก /ซอย .......................................  ถนน  ....................................................... 
ต าบล /แขวง  ..................................  อ าเภอ /เขต  ........................................  จังหวัด  .............. ........................... 
รหัสไปรษณีย์  ........................  โทรศัพท์  ............................................  โทรสาร  ...................................................  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  ....................................................  E – mail  ............................................................... 
การเป็นสมาชิกขององค์กร 

  ไม่เป็นสมาชิก       เป็นสมาชิก ระบุต าแหน่ง (ถ้ามี)  ...................................................................  
ประวัติการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) 
 

ล าดับที่ 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1.    
2.    
3.    

 
ผลงานที่ประสบความส าเร็จและภูมิใจที่สุด 
1. ............................................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................................. 
 
 ........................................................  ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 

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

      .........../................/................. 

 
 ส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่ส านักอ านวยการ 
อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  10300  ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5288 หรือ 0 2288 5871) 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 2” 
บริเวณนี้  
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ใบเสนอชื่อผู้แทน องค์กรวิชาชีพ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 วันที่  ...........  เดือน  .............................  พ.ศ.  ............ 
 
 ด้วย (ระบุชื่อองค์กรวิชาชีพ) ..........................................................................................  มีมติให้เสนอชื่อ 
นาย /นาง /นางสาว  ................................................................. เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบ มายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  
ขอรับรองว่า 

 1. องค์กรนี้เป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
  (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
  (8) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราว
เดียวกันเกินกว่าหนึ่งคณะ 

 3. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับ ที่จะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

4. ในกรณี ... 
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 4. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยอมรับค าวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ........................................................  ผู้เสนอชื่อ 

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

 (ต าแหน่งในองค์กร) ........................................................ 

      .........../................/................. 

 
 
 ........................................................  ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 

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

      .........../................/................. 

 
 
 
หมายเหตุ : 1. ผู้เสนอชื่อจะต้องมีฐานะเป็นนายกสมาคม นายกสภา หรือผู้แทนนิติบุคคลขององค์กรนั้น 
  2. ให้แนบส าเนารายงานการประชุมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้แทนขององค์กรเพ่ือรับการ

เลือกเป็นกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมาพร้อมใบเสนอชื่อด้วย 
  3. ในวันเลือกผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (วันที่  13 กันยายน 2564)  ให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ 

น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ
ที่มีรูปถ่ายมาแสดงด้วย 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ชื่อ นาย /นาง /นางสาว  ........................................  นามสกุล  ..................................................  
เกิดวันที่  .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............  อายุ  ...........  ปี  ................. เ ดือน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ........................................................  สาขา  .......................................................................... 
อาชีพ  ....................................................................  ต าแหน่ง  ............................... .............................................. 
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้าน  หน่วยงาน  ...........................................................................................................  
เลขที่  ..............  หมู่ที่  ..........  ตรอก /ซอย .......................................  ถนน  .......................................................  
ต าบล /แขวง  ..................................  อ าเภอ /เขต  ........................................  จังหวัด  .............. ........................... 
รหัสไปรษณีย์  ........................  โทรศัพท์  ............................................  โทรสาร  ..................... .............................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  ....................................................  E – mail  ............................................................... 
การเป็นสมาชิกขององค์กร 

  ไม่เป็นสมาชิก       เป็นสมาชิก ระบุต าแหน่ง (ถ้ามี)  ...................................................................  
ประวัติการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) 
 

ล าดับที่ 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1.    
2.    
3.    

 
ผลงานที่ประสบความส าเร็จและภูมิใจที่สุด 
1. ............................................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................................. 
 
 ........................................................  ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 

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

      .........../................/................. 

 
 ส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่ส านักอ านวยการ 
อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  10300  ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5288 หรอื 0 2288 5871) 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 2” 
บริเวณนี้  



แบบ สพฐ.- 4  
 
 

(ใช้เฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
 

ใบเสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 วันที่  ...........  เดือน  .............................  พ.ศ.  ............ 
 
 ด้วย (ระบุชื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) ............................................. .................  มีมติให้เสนอชื่อ 
นำย /นำง /นำงสำว  ................................................................. เข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูงในด้ำน 
 ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย  ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 ด้ำนกำรประถมศึกษำ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 ด้ำนกำรมัธยมศึกษำ  ด้ำนกำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรคลัง 
 ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนอุตสำหกรรม 
 ด้ำนกำรศึกษำเอกชน  ด้ำนธุรกิจและกำรบริกำร 
 ด้ำนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร  ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ด้ำนกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส  ด้ำนกำรกีฬำ 
 ด้ำนกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบ มำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และขอรับรองว่ำ 

 1. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (1) มีสัญชำติไทย 
  (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  (4) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทำงจริยธรรม จรรยำบรรณ และกำรประกอบวิชำชีพ 
  (6) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นคู่สัญญำหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน เว้นแต่เป็นกำรศึกษำวิจัยหรือฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ 
 
 

(8) ไม่เป็นประธำน... 
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  (8) ไม่เป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ คณะกรรมกำร  
กำรอุดมศึกษำ คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
คณะกรรมกำรคุรุสภำ หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำว
เดียวกันเกินกว่ำหนึ่งคณะ 

 2. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูงตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พ.ศ. 2546 ข้อ 3 (6)  
 3. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำใจและยอมรับ ที่จะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ และกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  
ในคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 4. ในกรณีที่มีกำรวินิจฉัยว่ำผู้ได้รับกำรเสนอชื่อขำดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีกำรวินิจฉัยชี้ขำดประกำรใด
เกี่ยวกับกำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อยินยอมรับค ำวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อควำมที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 ........................................................  ผู้เสนอชื่อ 

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

                   (ต ำแหน่ง) ........................................................ 

      .........../................/................. 

 
 ........................................................ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
 (......................................................)  

      .........../................/................. 



แบบ สพฐ. – 4 
หน้ำ3 

 
(ใช้เฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ชื่อ นำย /นำง /นำงสำว  ........................................  นำมสกุล  .................................................. 
เกิดวันที่  .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............  อำยุ  ...........  ปี  ................. เ ดือน 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ....................................................... .  สำขำ  ..........................................................................  
อำชีพ  ....................................................................  ต ำแหน่ง  ....................................... ...................................... 
สถำนที่ทีส่ำมำรถติดต่อได้สะดวก 
  บ้ำน  หน่วยงำน  ...........................................................................................................  
เลขที่  ..............  หมู่ที่  ..........  ตรอก /ซอย .......................................  ถนน  .... ................................................... 
ต ำบล /แขวง  ..................................  อ ำเภอ /เขต  ........................................  จังหวัด  .............. ........................... 
รหัสไปรษณีย์  ........................  โทรศัพท์  ............................................  โทรสำร  ................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  ....................................................  E – mail  ............................................................... 
กำรเป็นสมำชิกขององค์กร 

  ไม่เป็นสมำชิก       เป็นสมำชิก ระบุต ำแหน่ง (ถ้ำมี)  ...................................................................  
ประวัติกำรท ำงำน (โปรดระบุต ำแหน่งที่ส ำคัญไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง) 
 

ล าดับที่ 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

 
 

ผลงำนที่แสดง... 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 2” 
บริเวณนี้  



แบบ สพฐ. – 4 
หน้ำ4 

 
ผลงำนที่แสดงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง 
 

1. ............................................................................................................................................................................... 

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

2. ............................................................................................................................................................................... 

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

3. ............................................................................................................................................................................... 

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

4. ............................................................................................................................................................................... 

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

5. .............................................................................................................................................................. ................. 

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

 
 
 ........................................................ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
 (......................................................)  

      .........../................/................. 

 
 ส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่ส านักอ านวยการ 
อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  10300  ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5288 หรือ 0 2288 5871) 
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(ใช้เฉพาะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

ใบเสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 วันที่            เดือน                 พ.ศ.         6                      
 
 ข้าพเจ้า                            ต าแหน่ง                             หน่วยงาน                                9
ขอเสนอชื่อ                                      เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้าน 
 

 ด้านการศึกษาปฐมวัย  ด้านการบริหารการศึกษา 
 ด้านการประถมศึกษา  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ด้านการมัธยมศึกษา  ด้านการงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
 ด้านการอาชีวศึกษา  ด้านอุตสาหกรรม 
 ด้านการศึกษาเอกชน  ด้านธุรกิจและการบริการ 
 ด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ  ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส  ด้านการกีฬา 
 ด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 จึงเสนอชื่อบุคคลนี้ พร้อมประวัติดังแนบ มายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขอ
รับรองว่า 

 1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
  (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
 
 

(8) ไม่เป็นประธาน... 



แบบ สพฐ.- 5 
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  (8) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราว
เดียวกันเกินกว่าหนึ่งคณะ 

 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ  
และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 ข้อ 3 (6)  
 3. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับ ที่จะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  ........................................................  ผู้เสนอชื่อ 

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

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

               .........../................/................. 

 
  ........................................................  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

               .........../................/................. 
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(ใช้เฉพาะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ชื่อ นาย /นาง /นางสาว  ........................................  นามสกุล  ..................................................  
เกิดวันที่  .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............  อาย ุ ...........  ปี  ................. เดือน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ........................................................  สาขา  ......................................... ................................. 
อาชีพ  ....................................................................  ต าแหน่ง  ....................................... ...................................... 
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้าน  หน่วยงาน  ........................................................................................................... 
เลขที่  ..............  หมู่ที่  ..........  ตรอก /ซอย .......................................  ถนน  ........................ ............................... 
ต าบล /แขวง  ..................................  อ าเภอ /เขต  ........................................  จังหวดั  ......................................... 
รหัสไปรษณีย์  ........................  โทรศัพท์  ............................................  โทรสาร  .......... ......................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  ....................................................  E – mail  ............................................................... 
การเป็นสมาชิกขององค์กร 

  ไม่เป็นสมาชิก       เป็นสมาชิก ระบุต าแหน่ง (ถ้ามี)  ...................................................................  
ประวัติการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) 
 

ล าดับที่ 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

ผลงานที่แสดง... 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 2” 
บริเวณนี ้
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ผลงานที่แสดงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
 

1. ............................................................................................................................................................................... 

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

2. ............................................................................................................................................................................... 

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

3. ............................................................................................................................................................................... 

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

4. ............................................................................................................................................................................... 

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

5. .......................................................................................................................................................... ..................... 

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

 
 
 ........................................................ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

       .........../................/................. 

 

 ส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่ส านักอ านวยการ 
อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  10300  ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5288 หรือ 0 2288 5871) 
 



แบบ สพฐ. - 6 
 
 

(ใช้เฉพาะการสมัครด้วยตนเอง) 
 
 

ใบสมัคร 
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 วันที่  ...........  เดือน  .............................  พ.ศ.  ............ 
 
 ข้าพเจ้า ...........................................................  นามสกุล  .......................................................................  
ต าแหน่ง  ............................................  หน่วยงาน /องค์กร (ระบุชื่อหน่วยงาน)  .......................................................
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงขอส่งใบสมัครพร้อมประวัติของข้าพเจ้ามายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ขอรับรองว่า 

 1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
  (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
  (8) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราว
เดียวกันเกินกว่าหนึ่งคณะ 

 2. ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

3. ในกรณี ... 
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 3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับ 
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้าพเจ้ายินยอมรับ 
ค าวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 ........................................................  ผู้สมัคร 

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

      .........../................/................. 
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(ใช้เฉพาะการสมัครด้วยตนเอง) 
 

ประวัติผู้สมัครเข้ารับการเลือก 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ชื่อ นาย /นาง /นางสาว  ........................................  นามสกุล  ..................................................  
เกิดวันที่  .......... เดือน ............................ ... พ.ศ. ...............  อายุ  ...........  ปี  ................. เดือน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ........................................................  สาขา  ......................................... ................................. 
อาชีพ  ....................................................................  ต าแหน่ง  ............................................................................. 
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้าน  หน่วยงาน  ................................................ ........................................................... 
เลขที่  ..............  หมู่ที่  ..........  ตรอก /ซอย .......................................  ถนน  ........................ ............................... 
ต าบล /แขวง  ..................................  อ าเภอ /เขต  ........................................  จังหวดั  ......................................... 
รหัสไปรษณีย์  ........................  โทรศัพท์  ............................................  โทรสาร  ..................... .............................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  ....................................................  E – mail  ............................................................... 
การเป็นสมาชิกขององค์กร 
 

ล าดับที่ 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1.    

2.    

3.    
 

ประสบการณ์พิเศษ (เช่น การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ /กรรมการ นายกสภาสถาบันฯ ในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน) 

1. .......................................................................................................................................................................... 

2.. .......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................................................... 

5. .......................................................................................................................................................................... 

 
 
 

เป็นผู้มี... 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 2” 
บริเวณนี ้
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เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้าน 
 
 ด้านการศึกษาปฐมวัย  ด้านการบริหารการศึกษา 
 ด้านการประถมศึกษา  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ด้านการมัธยมศึกษา  ด้านการงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
 ด้านการอาชีวศึกษา  ด้านอุตสาหกรรม 
 ด้านการศึกษาเอกชน  ด้านธุรกิจและการบริการ 
 ด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ  ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส  ด้านการกีฬา 
 ด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ผลงานที่แสดงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 

1. ............................................................................................................................................................................... 

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

2. ............................................................................................................................................................................... 

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

3. ............................................................................................................................................................................... 

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

4. ............................................................................................................................................................................... 

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

 

 
 ........................................................  ผู้สมัคร 

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

      .........../................/................. 

 
 ส่งใบสมัครพร้อมประวัติทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่ ส านักอ านวยการ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  ไม่เกิน
วันที่  24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   
0 2281 5288 หรือ 0 2288 5871) 


