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วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 
 ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ในคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

            วัน.....................เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................... ................................................    
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง...................................................................วิทยาลัย............................... ............................          
อยู่เลขท่ี......................หมู่ที่..................ถนน...................................ตำบล/แขวง...................................................          
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด..................................................รหสัไปรษณีย์....................          
โทรศพัท์................................................. 
 ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................... ...........      
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.........................................................................วิทยาลัย.....................................................           
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ในคณะกรรมการวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการการประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.25๖9 
 1. ขอรับรองว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
       (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้น
สังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
กิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
แล้วแต่กรณี 
 

...2. หลักฐาน 
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 2. หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อได้แก่ 
(1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน................แผ่น     

           (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  
ที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน.............แผ่น 
  (3) ในกรณีที ่มีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือ ในกรณีมีการวินิจฉัยชี ้ขาด   
ประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มี          
ข้อโต้แย้ง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
             .....................................................ผู้เสนอชื่อ 
             (....................................................) 
 
             ..................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
             (..................................................) 
     
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที ่ 362   ถนน เพชร
เกษม ตำบล ท้ายช้าง  อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ์   2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
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วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 
 ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ในคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

            วัน.....................เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................ผู้ เสนอชื่อในฐานะเป็น
ผู้ปกครองนาย/นางสาว...................................................นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. .............................................
แผนกวิชา.................................................. ..วิทยาลัย............................................ มีภูมิลำเนาตั้งอยู่เลขที่...............................
หมู่ที่...............ถนน.......................ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์....................... 

 ขอเสนอรายชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................. .......................ในฐานะเป็นผู้ปกครอง
ของนาย/นางสาว.....................................................................วิทยาลัย.. .........................................................เข้ารับการเลือก
เป็นกรรมการที ่เป็นผู ้แทนผู ้ปกครองในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2569 

 1. ขอรับรองว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้น
สังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ หรือการ
ใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี 

...(6) ไม่เป็น 
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  (6) ไม่เป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของวิทยาลัย
นั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
  (7) เป็นผู้ปกครองของนักเรียน หรือนักศึกษา ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 2. หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อ ได้แก่ 
  (1) ประวัติผู้ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อ จำนวน......................แผ่น 
  (2) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน นักศึกษา หรือ 
  (3) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอยู่ด้วยเป็นประจำ หรือที่นักเรียน นักศึกษา อยู่รับใช้
การงาน 
  (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถ่ายของผู้สมัคร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน...........................แผ่น 
 3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด เกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
       .........................................ผู้เสนอชื่อ 
       (........................................) 
 
       ...............................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
       (...............................................)  
 
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที ่ 362       ตำบล ท้ายช้าง  
ถนน เพชรเกษม  อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่   15  กุมภาพันธ์  2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
 
 
 



                         

                ( แบบ 3 ) 

 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 

ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กร ชุมชน ในคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

            วัน.....................เดือน...........................พ.ศ..................... 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................ .....ในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทน
องค์กรชุมชน มีภูมิลำเนาตั้งอยู่เลขที่........ ..................หมู่ที่....................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...... ...............................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์..................................................  
 ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................................เข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร ชุมชนในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้น
จากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2569 
 1. ขอรับรองว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ในกรณีที่ได้รับการเสนอได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยภายในสิบห้าวัน 

...นับแต ่
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นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน    
กรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี 
  (6) ไม่เป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของ
วิทยาลัยนั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัย
นั้นสังกัด     
 (2) หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อได้แก่ 
  (1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน....................แผ่น 
  (2) หลักฐานที่แสดงว่าองค์กร ชุมชนนั้นมีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้าคน และได้
ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
  (3) หลักฐานที่แสดงว่ามีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัย
หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง 
  (4) หลักฐานที่แสดงที่ตั้งขององค์กรชุมชน ซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ 
  (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
  (6) หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการเสนอชื่อในฐานะเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง 
จำนวน....................แผ่น 
 3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด 
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
       .........................................ผู้เสนอชื่อ 
       (........................................) 
 
       ...............................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
       (...............................................)  
 
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที่  362 .........
ตำบล ท้ายช้าง  ถนน เพชรเกษม  อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
 
 
 



 



 ( แบบ 4 ) 

 

 
 

  

วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 

ใบเสนอชื่อผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการวิทยาลัย 
 

            วัน.....................เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

 ด้วยสภา (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)............................................................ ..................... 
โดย นาย/นาง/นางสาว...................................... ......................ตำแหน่ง...................................... ........................
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่........................หมู่ที่......................
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที่.....................
ถนน...............................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ /เขต.....................................................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์...................................... ........... 

ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรง
ตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2569 

 1. ขอรับรองว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  (5)   
ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่า
ตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
ภายในสิบห้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยรับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการแล้วแต่กรณี 
                                                                                                                ..... (6) ไม่เป็น 
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  (6) ไม่เป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
ของวิทยาลัยนั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
 2. หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อได้แก่ 
  (1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ..............แผ่น 
  (2) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลผู้เสนอชื่อมีอำนาจกระทำการแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น จำนวน..................แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน..................แผ่น 
 3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      .........................................ผู้เสนอชื่อ 
      (........................................) 
 
      ...............................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
      (...............................................)  
 
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที ่ 362  
ตำบล ท้ายช้าง  ถนน เพชรเกษม  อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่   15  กุมภาพันธ์  2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
 
 
 
            
       
 
 

 



( แบบ 5 ) 

 

 
 

 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 

ใบเสนอชื่อผู้แทนสถานประกอบการเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการวิทยาลัย 
 

            วัน.....................เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

              ด้วย (ระบุชื่อสถานประกอบการ)......................................................................... ..........................................
โดย นาย/นาง/นางสาว......................................................ตำแหน่ง.....................................................................ผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนสถานประกอบการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่......................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................. 

 ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทน
สถานประกอบการในคณะกรรมการวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และ และการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2569 

 1. ขอรับรองว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้น
สังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตน ได้เลิกประกอบ
กิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยภายในสิบห้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง 
หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยรับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแล้วแต่กรณี  
          (6) ไม่เป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของวิทยาลัย
นั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
 2. หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อได้แก่ 
  (1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ..............แผ่น 

...(2) สำเนา 
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  (2) สำเนาหลักฐานที ่แสดงว่าบุคคลผู้ เสนอชื ่อมีอำนาจกระทำการแทนสถานประกอบการนั้น       
จำนวน..................แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่
มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน..................แผ่น 
 3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด 
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      .........................................ผู้เสนอชื่อ 
      (........................................) 
 
      ...............................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
      (...............................................)  
 
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที่  362   ตำบล ท้าย
ช้าง  ถนน เพชรเกษม อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
 



    ( แบบ 6 ) 

 

 
   
 

วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 

ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่าในคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

            วัน.....................เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................มีภูมิลำเนาตั้งอยู่เลขที่................
หมู่ที่...............................ถนน......................................................ตำบล/แขวง..................... .................................
อำเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษ ณีย์.....................
โทรศัพท์..............................................สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ............................ 

 ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ี
วิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ...............................................เข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าใน
คณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2569 

 1. ขอรับรองว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ผู้
ได้รับการเสนอชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตน
ได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยภายใน
สิบห้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยรับแต่งตั้งเป็นประธาน 
กรรมการแล้วแต่กรณี 

...(6) ไม่เป็น 
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(6) ไม่เป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
ของวิทยาลัยนั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
 2. หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อได้แก่ 
  (1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ..............แผ่น 
  (2) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลผู้เสนอชื่อมีอำนาจกระทำการแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น จำนวน..................แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน..................แผ่น 
 3. ในกรณีทีม่ีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      .........................................ผู้เสนอชื่อ 
      (........................................) 
 
      ...............................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
      (...............................................)  
 
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที ่ 362  
ตำบล ท้ายช้าง  ถนน เพชรเกษม  อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
 

 



 ( แบบ 7 ) 

 

 
 

  
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 

ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

                        วัน.....................เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็น
กรรมการที่เป็นผู้แทน (ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร)ตำแหน่ง..........................................  สังกัด..............................................
กรม..........................................กระทรวง..........................................มีภูมิลำเนาตั้งอยู่เลขท่ี...... .... หมู่ที่...............................
ถนน................ ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต........................... จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์..............................................  

 ขอเสนอชื ่อ นาย/นาง/นางสาว................................ .............................. เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ.2569 

  ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา 
  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ด้านอุตสาหกรรม 
  ด้านเกษตรกรรมและการประมง 
  ด้านธุรกิจและการบริการ 
  ด้านศิลปหัตถกรรม 
  ด้านคหกรรม 
  ด้านการศึกษาพิเศษ 
       ( หมายเหตุ ให้ระบุความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ) 
 1. ขอรับรองว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

...(5) ไม่เป็น 



-2- 
 

(5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้น
สังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน ให้ เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
กิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยภายในสิบห้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง 
หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยรับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแล้วแต่กรณี 
  (6) ไมเ่ป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของ
วิทยาลัยนั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้น
สังกัด 
 2. หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อได้แก่ 
  (1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ..............แผ่น 
  (2) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลผู้เสนอชื่อมีอำนาจกระทำการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จำนวน..................แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่
มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน..................แผ่น 
 3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด 
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      .........................................ผู้เสนอชื่อ 
      (........................................) 
 
      ...............................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
      (...............................................)  
 
 
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที่  362   ตำบล ท้าย
ช้าง  ถนน เพชรเกษม  อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
 

 

 



    ( แบบ 8 ) 

 

 
                       

                                                
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หมายเลขประจำตัว................................... 
( เฉพาะเจ้าหน้าที่ ) 

ใบเสนอชื่อตนเองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

            วัน.....................เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................. ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ที่........................... .
ถนน........................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด..................
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.............................................. 

 มีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัยตาม
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย          
พ.ศ.2569 

  ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา 
  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ด้านอุตสาหกรรม 
  ด้านเกษตรกรรมและการประมง 
  ด้านธุรกิจและการบริการ 
  ด้านศิลปหัตถกรรม 
  ด้านคหกรรม 
  ด้านการศึกษาพิเศษ 
       ( หมายเหตุ ให้ระบุความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามลำดับ ) จึงขอ
ส่งใบเสนอชื่อ และขอรับรองว่า 
 1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระทรวงฯ ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
           (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ 
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

...(5) ไม่เป็น 
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                    (5) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ผู้
ได้รับการเสนอชื่อต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตน
ได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยภายใน
สิบห้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เคยรับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการแล้วแต่กรณี 
  (6) ไม่เป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
ของวิทยาลัยนั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
 2. หลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอชื่อได้แก่ 
  (1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ..............แผ่น 
  (2) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลผู้เสนอชื่อมีอำนาจกระทำการแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น จำนวน..................แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน..................แผ่น 
 3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัยยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      .........................................ผู้เสนอชื่อ 
      (........................................) 
 
      ...............................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
      (...............................................)  
 
หมายเหตุ โปรดส่งใบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เลขที ่ 362 
ตำบล ท้ายช้าง  ถนน เพชรเกษม  อำเภอ  เมืองพังงา  จังหวัด  พังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000 
ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โทรศัพท์ 076-412077) 
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