
 

 

   

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
เรื่อง  การรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ประกาศการ
รับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นั้น  

เพื ่อให้การดำเนินการสรรหาอนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.เขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงประกาศการรับสมัคร
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา(เพ่ิมเติม) ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะดำเนินการสรรหา จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย 
๑.๑ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน ๒ คน 
๑.๒ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จำนวน ๒ คน 
๑.3 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น จำนวน ๒ คน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งนี้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ กศจ. และไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. 

ข้อ 2 วิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยดำเนินการดังนี้ 
   2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  ประชาสัมพันธ์และ
เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ กำหนด แสดงความจำนงพร้อมกรอกข้อมูลตาม
แบบที่กำหนด และเอกสารหลักฐาน แนบท้ายประกาศนี้ โดยส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เลขที่ 177 หมู่  12  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  14 – 19 ธันวาคม  2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 
   2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กค.ศ.กำหนด และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ คน  
โดยพิจารณาคัดเลือกให้เหลือด้านละ ๒ คน แล้วเสนอรายชื่อพร้อมประวัติไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน เพ่ือให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 3๓ 
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๖/๙๐๒ ลงวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ 
วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่สุด  
ที ่ศธ 04049/7372 ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 

/ ข้อ 3 เอกสาร... 
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ข้อ 3 เอกสารประกอบการสรรหา 
 (๑) แบบเสนอชื ่อบุคคลผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นอนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบที่ ๖) จำนวน ๑ ฉบับ และประวัติผู ้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
(แบบที่ ๗) จำนวน ๑ ฉบับ (ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้) 
   (2 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน  1 ชุด 
   (3 ) สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1 ชุด 
   (4 ) สำเนาเอกสารที่แสดงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับด้านที่สมัคร  จำนวน  1 ชุด 
   (5) สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ชุด 
   (6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  
        ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน      จำนวน 1 รูป 
   (7) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนารับรองคุณวุฒิ (สำหรับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ต้องแนบสำเนาปริญญาบัตรทางกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ 
   (8) หนังสือรับรองจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ ในเรื ่องความซื ่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื ่อมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทำผิดจนได้รับโทษทางวินัย หรือกระทำผิดวินัยแต่ได้รับการงด
โทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามท่ีกฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ 
   (9) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทบริหารไม่ต่ำ
กว่าระดับต้น หรือประเภทอำนวยการไม่ต่ำกว่าระดับต้น หรือประเภทวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ 
หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนไม่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู ้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
จำนวน ๑ ฉบับ 
   (10) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๑0 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
   (11) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ หรือ
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีพร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 

   ทั้งนี้ กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ ได้รับ
การเสนอชื่อ และผู้ที่เข้ารับการสรรหา หรือการดำเนินการสรรหาตามประกาศฉบับนี้ คณะกรรมการของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดผลเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่สุด 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ ณ วันที่  17  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  
 

 
(นายเรืองยศ  ปันศิริ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 



รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ ๑7 ธันวาคม พ.ศ๒๕๖๕) 

------------------------------------------------- 

  เพื ่อให้การดำเนินการเพื ่อให้ได้มาของอนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการ
ดำรงตำแหน่ง การพ้นตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวทางการ
แต่งตั้งคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/ว ๗๓๗6 ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและ
องค์ประกอบฯ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบและคะแนนการคัดเลือก (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
 

ที ่ องค์ประกอบ คะแนน 
1 วุฒิการศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติด้านกฎหมาย/ด้านบริหารงานบุคคล/การศึกษา 10 
2 อายุราชการหรือระยะเวลาปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน 5 
3 ดำรง/เคยดำรงตำแหน่งทางการบริหารหรือวิชาการ 15 
4 ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานบุคคล/กฎหมาย/การศึกษา 15 
5 การอบรมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานบุคคล/กฎหมาย/การศึกษา 5 

รวม ๕๐ คะแนน 
  

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการคัดเลือก 
 
ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
1 วุฒิการศึกษาที่สอดคล้องกับ  

คุณสมบัติด้านกฎหมาย/ 
งานบุคคล/การศึกษา 
 

10 พิจารณาจาก  
๑) ปริญญาตรี 
๒) ปริญญาโท 
๓) เนติบัณฑิตเฉพาะด้านกฎหมาย 
๔) ปริญญาเอก 

 
๘ คะแนน 
๙ คะแนน 
๙ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
 

2 อายุราชการหรือระยะเวลา  
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน 

5 
 

พิจารณาจาก 
๑) ๑๐ - ๓๕ ป ี
๒) ๑๖ - ๒๐ ปี 
๓) ๒๑ ปี ขึ้นไป 

 
๓ คะแนน 
๔ คะแนน 
๕ คะแนน 
 



ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
3 ดำรง/เคยดำรงตำแหน่ง ทางการ

บริหารหรือวิชาการ 
15 

 
พิจารณาจาก 
๑) อำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
๒) อำนวยการสูง/เชี่ยวชาญ/รองศาสตราจารย์  
๓) บริหารตัน 
๔) บริหารสูง (ระดับ ๑๐)/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
เชี่ยวชาญพิเศษ 
๕) บริหารสูง ระดับ ๑๑ /ศาสตราจารย์  
 

 
๑๑ คะแนน 
 
๑๒ คะแนน 
๑๓ คะแนน 
๑๔ คะแนน 
 
๑๕ คะแนน 

4 ประสบการณ์ในการทำงาน 
ที่เก่ียวข้องในด้าน 
การบริหารงานบุคคล/ 
กฎหมาย/การศึกษา 

 พิจารณาจาก 
๑) ๑๐ - ๓๕ ป ี
๒) ๑๖ - ๒๐ ป ี
๓) ๒๑ ปี ขึ้นไป 
 

 
๑๓ คะแนน 
๑๔ คะแนน 
1๕ คะแนน 
 

5 การอบรมศึกษาดูงานที่ 
เกี่ยวข้องในด้าน 
การบริหารงานบุคคล/ 
กฎหมาย/การศึกษา 
 

 พิจารณาจาก 
๑) ระดับชาติ 
๒) ระดับนานาชาติ 
 

 
๓ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
หมายเหตุ ระยะเวลา ๖ เดือนขึ้นไปนับเป็น ๑ ปี 
หากการพิจารณาคะแนนมีผลรวมเท่ากันให้ถือมติกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



  
แบบเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเป็นอนกุรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้าน........................................................ 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 

 
 ช่ือ............................................................................นามสกุล.................................................................................................... 
      ตำแหน่ง...................................................................................................................................................................................... 
 วิทยฐานะ/ระดับตำแหน่ง...............................................................สงักัด...................................................................................     
      สถานท่ีทำงาน..............................................................................ถนน............................... ตำบล/แขวง................................. 
 อำเภอ/เขต................................. จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์.................... โทรศัพท์ (บ้าน)............................... 
  โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)........................................โทรสาร......................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................ 
      E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
   บุคคลดังกลา่วข้างต้น เป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณด์้าน.................................................... 
 เป็นเวลา................ปี (ระบุด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
 บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

  ดั งนั้ น  จึ งขอ เสนอ ช่ือบุ คคลดั งกล่ าว เพื่ อ เข้ ารับ การคั ด เลื อก เป็ นอนุ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ   
 ด้าน..................................... ................................... ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 
 ทั้งนี้ ได้แนบประวัติบุคคลดังกล่าวมาพร้อมนี้ 

   ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ยินยอมให้เสนอช่ือ และเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
 ตาม ข้อ 4 และข้อ 9 ของหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและ
 ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
 พ.ศ. 2565 ทุกประการ 
 
 
 
 
 
                                                         ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอชื่อ 
                                                               (......................................................................) 
                                                         ตำแหน่ง................................................................... 
                                                           วันท่ี ............เดือน....................................พ.ศ....................... 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ  ห้ามมิให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เกินกว่าหนึ่งแห่ง 

แบบท่ี 6 



  
 

                       ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน................................. 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือ - นามสกุล............................................................ เกิดวันที่........... เดือน............................ พ.ศ. ............. อายุ ............ป ี
 สัญชาติ...................... ศาสนา.................... อาชีพ....................................................................................................................     
      ตำแหน่งปัจจุบัน........................................................................................................................................................................ 
 วิทยฐานะ/ระดับตำแหน่ง....................................................................สังกัด.............................................................................       
      สถานท่ีทำงาน..............................................................................................................ถนน...................................................... 
 ตำบล/แขวง.................................... เขต/อำเภอ................................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์...................... 
      เคยดำรงตำแหน่ง...................................................................................................................................................................... 
      วิทยฐานะ/ระดับตำแหน่ง....................................................................สังกัด............................................................................ 
      สถานท่ีทำงาน..........................................................................................................................จังหวัด...................................... 
 บ้านพักเลขท่ี.................. หมู่ที.่........... ซอย..........................ถนน............................... ตำบล/แขวง........................................ 
 อำเภอ/เขต................................. จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์.................... โทรศัพท์ (บ้าน)............................... 
  โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)........................................โทรสาร......................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................ 
      E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      สถานท่ีติดต่อที่สะดวก  ( ) สถานท่ีทำงาน   (  ) บ้านพัก     (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................... 
 
๒. ประวัติการศกึษา 
 

คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
3. ประวัติการทำงาน/การรับราชการ/อ่ืนๆ 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง/หน่วยงาน ระดับ/วิทยฐานะ สังกัด เป็นเวลา หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

แบบที่ 7 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



2 
 
4. การฝึกอบรม/ศกึษาดูงาน 
 

ปี พ.ศ. หลักสูตร/สถานที่ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
๕. โปรดระบุประสบการณ์ด้านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับดา้นที่สมัคร 

  
ปี พ.ศ. ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ ระยะเวลา หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

6. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
    ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ    จำนวน     1      ฉบับ 
    ( ) สำเนาทะเบียนบา้น       จำนวน     1      ฉบับ 
    ( ) สำเนาเอกสารที่แสดงคุณวฒุทิี่เกี่ยวข้องกับด้านท่ีสมัคร                  จำนวน     1      ฉบับ 
    ( ) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน        จำนวน      2      ใบ 
    ( )  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านที่สมัคร)             จำนวน      1     ฉบับ 
 
    ข้าพเจ้ายินยอมให้เสนอช่ือเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน........................................................................ใน อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และข้อ 9 ของหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ.2565 ทุกประการ 
 
                                                         ลงชื่อ....................................................................เจา้ของประวัติ 
                                                               (......................................................................) 
                                                         ตำแหน่ง................................................................... 
                                                           วันท่ี .........เดือน....................................พ.ศ....................... 


