ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การสรรหา
การคั ด เลื อ กประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยตามคู่มือการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึง กาหนดรายละเอียดการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ ๑ จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน
ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ์ และหรื อ ผู้ แ ทนองค์ ก รศาสนาอื่ น ในพื้ น ที่
จานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน หรือ ๑ รูปกับ ๑ คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๗ คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณ สมบัติทั่ว ไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุ ณสมบั ติและไม่ มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๒

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
นั้นในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕) ต้องออกจากการ
เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่า ตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ
อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
(๑.๒) ไม่เ ป็น ครู เจ้า หน้าที่ หรือ ลูกจ้างของสถานศึกษานั้น หรือ ที่ป รึก ษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูที่เป็นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
ไม่เป็น ครู เจ้า หน้าที่ ห รือ ลูกจ้างของสถานศึกษา หรือ ที่ป รึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
(๔.๑) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
(๔.๒) ไม่ เป็ น ครู เจ้ า หน้ า ที่ หรื อลู กจ้ า งของสถานศึ ก ษา หรื อ ที่ ปรึ กษา หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นที่ทางราชการ
รับรองในพื้นที่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์)
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็น กรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า ๓ แห่ง ขึ้นไปใน
เวลาเดียวกัน
(๖.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
ข้อ ๔ การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการสรรหาคณะกรรมการแต่ละประเภทตามแนวทาง ดังนี้
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๔.๑ การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน
(๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(ก) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทนต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
ตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด โดยเสนอไปยังผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ที่กาหนด
๓) กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
(ก) ครูที่มีสิทธิ์สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูในสถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนครู ให้ดาเนินการดังนี้
๑) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อครูจานวน ๑ คนในสถานศึกษาเป็น
กรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า๑ คน ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระเริ่มแรก
ให้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกว่าคุรุสภาจะกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบ
ดังนี้
๑) เป็นชุมชนหรือองค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกัน
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ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒) เป็นองค์กรที่มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรอง
๓) เป็นองค์กรที่มีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของ
นักเรียนในสถานศึกษาหรือตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชน ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ประธานหรือผู้บริหารหรือ ผู้นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กรชุมชน เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นกรรมการ องค์กรละ ๑ คน ตามแบบ เสนอชื่อ ที่สถานศึกษากาหนด เสนอไปยังผู้อานวยการ
สถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อานวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้
ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่า
องค์กรมีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หนังสือรับรองผลงานขององค์กรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นประธานผู้บริหารหรือ
ผู้นาองค์กรของผู้เสนอชื่อ
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งสถานศึกษา
ตั้งอยู่
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ ๑ คน ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด เสนอ
ไปยังผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด

๕

๓) กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อานวยการสถานศึกษา จัดให้ ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกรณีเป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหรือบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๕) กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า
(ก) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้อง
เป็นผู้ ที่สาเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นรับรอง
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็น ผู้แทนศิษย์เก่า ให้ดาเนินการ
ดังนี้
๑) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าของสถานศึกษานั้น
จานวน ๑ คน เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณี ที่ มีผู้ สมั ครหรือผู้ ที่ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ มากกว่ า ๑ คนให้ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อมีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์
- ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จานวนตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน หรือ ๑ รูป กับ ๑ คน

๖

๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือ แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการ สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุ ณวุฒิให้เป็นกรรมการ
จานวน ๗ คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
กรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค ร หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กเป็ น
กรรมการตามแนวทาง ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
- ส าหรั บ ข้ า ราชการพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการ
ออกให้ และหรือบัตรประจาตัวประชาชน

๗

ข้อ ๕ กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ เลื อ กเป็ น ผู้ แ ทนกลุ่ ม บุ ค คลและองค์ ก รต่ า งๆ
ในวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ข้อ ๖ กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรี ย นจะจั ด ให้ ผู้ แ ทนกลุ่ ม บุ ค คลและองค์ ก รต่ า งๆ เลื อ กกั น เองในแต่ ล ะกลุ่ ม หรื อ องค์ ก ร
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ แ ทนเข้ า ไปเป็ น กรรมการในคณะกรรมการสถาน ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกลุ่ ม ละ ๑ คน
วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๗ กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการจากผู้ แ ทนกลุ่ ม บุ ค คล และองค์ ก ร ใน
วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน )
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

