
 

 
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 

เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
................................................... 

 
 ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเก่าที่หมดวาระเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อด าเนินการ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา                
ให้ที่ประชุมสมาชิกของสมาคมเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมจ านวน ๑๕ คน และมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่าที่หมดวาระ จึงออกประกาศสมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนสารวิทยา  เรื่ อง รับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารสมาคม                       
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุณสมบัติ 
   ๑. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
                     ๒. ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก  
  ๓. ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
                     ๔. ผู้สมัครต้องไม่มีเรื่องเสื่อมเสียทางศีลธรรมจรรยาที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
                     ๕. ผู้สมัครต้องพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                     ๖. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  
 ๒. การรับสมัคร 
   ๒.๑ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5793646 ต่อ 104 และขอใบสมัครได้ที่ส านักงาน
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
หรือดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.sarawittaya.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
   ๒.๒ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครที่ส านักงานสมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนสารวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ              
ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น ในวันและเวลาท าการ (เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.) 
   ๒.๓ เอกสารการสมัคร 
    ๒.๓.๑ ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด 
    ๒.๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
                           ๒.๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๑ ฉบับ 
 
                                                                                     /๒.๓.๔ หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก.. 
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    ๒.๓.4 หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกสามัญสมาคมผู้ปกครองและครู 
             โรงเรียนสารวิทยา  
    2.3.5 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
   ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”พร้อม วัน เดือน ปี ในส าเนาเอกสาร 
ทุกฉบับ 
   ๒.๔ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนด และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง (กรณีข้อ 2.3.4 โรงเรียน
จะด าเนินการตรวจสอบจากใบสมัครหรือใบส าคัญรับเงินค่าสมัครสมาชิก) ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด จะถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามประกาศนี้ 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
  ๓.๑ สมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
  ๓.๒ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรียงล าดับจาก          
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จ านวน ๑๕ คน หากคะแนนคนที่ ๑๕ เท่ากันให้ใช้การจับฉลาก 
 
             ประกาศ ณ วันที่   ๘  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
   
      (นางปวีณา   ศิริภาพ) 
                                          ผู้ช่วยเลขาธิการ ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ 
                                          สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
.......................................... 

โปรดกรอกข้อความ หรือท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (     ) ตามความเป็นจริง 
๑.  ประวัติส่วนตัว  
  ๑.๑ ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................... .................................................. 
  ๑.๒  ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................. .............................................. 
  ถนน ....................................................................ต าบล/แขวง ........................................... ..................... 
  อ าเภอ/เขต ..............................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ ......... .............. 
  นับถือศาสนา........................... 
          โทรศัพท์....................................................... ...............โทรสาร...................................................................  
  โทรศัพท์มือถือ....................................................... E-mail........................................................................ 
      ๑.๓ เป็นสมาชิกสามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา เมื่อปี พ.ศ. ............. เพราะ (ระบุเป็น

ผู้ปกครองของใคร/ครู/ศิษย์เก่าของโรงเรียนสารวิทยาหรือ ฯลฯ)  ............................................................      
          ............................................................................................................ ....................................................... 
๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................ต าแหน่ง..................... ................................. 
     รายได้เฉลี่ยเดือนละ...............................................บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ.................................... .........บาท 
      สถานที่ประกอบอาชีพ............................................... ....... ....................................................................... ...... 
      เลขที่ ........................................................................ถนน........................................... ................................... 
      ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต......................................................... ................. 
      จังหวัด..................................................โทรศัพท์.......................................... .......โทรสาร................................ 
๓.  ประสบการณ์การท างาน 
     ............................................................................................................................. ............................................ 
     .................................................................................................................................... ...................................... 
     ผู้สมัครเคยท างานในองค์การการกุศลอื่น ๆ มาก่อนหรือไม่  (ถ้ามีให้ระบุชื่อองค์การการกุศลและต าแหน่ง) 
     ............................................................................................................................. ............................................. 
     ................................................................. ........................................................................................................  
๔.  ข้าพเจา้ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมกับใบสมัครดังนี้ 
     (   )  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๑ ฉบบั 
     (   )  หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกสามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา (ถ้ามี) ในข้อนี้โรงเรียน
จะด าเนินการตรวจสอบจากใบสมัคร หรือจากการช าระเงินค่าบ ารุงสมาคมฯ หากไม่พบหลักฐาน ท่านต้อง
ด าเนินการสมัครสมาชิกใหม่หรือช าระค่าบ ารุงสมาคมฯ หากท่านไม่ด าเนินการตามนี้ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
           ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลง
ลายมือชื่อที่มุมขวาด้านล่างของเอกสารใบสมัคร พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร         
และหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
                (ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้สมัคร 
                                                                           (...............................................................)         

 
ติดรูปถ่าย 
1.5 นิ้ว 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ลงชื่อ...........................................................               

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

วันที่รับใบสมัคร............................................ 

เลขที่ผู้สมัคร .................. 


