
  

 
 

 

ใบเสนอชื่อ 
ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลยัชุมชนน่าน 

เครือข่ายอ าเภอ...................................... 
 
 

 วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ...................... 
 
 

ด้วยข้าพเจา้ ...................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
ขอเสนอชื่อ...................................................................ต าแหน่ง............................................................................................    
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์.......................................................................................................................... 

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

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

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

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

......................................................................................................................................... 
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอ พร้อมน้ีได้แนบประวัติ            
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อมาด้วยแล้วและขอให้ค ารับรอง ดังน้ี 

๑. (ผู้ได้รับการเสนอชื่อ).............................................................................................................. มีคุณสมบัตติาม
ข้อบังคับวิทยาลยัชุมชนน่าน วา่ด้วย การจัดตัง้ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลยัชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙    

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนน่าน  ว่าด้วย  การจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ หมวดที่ ๒ คณะกรรมการศูนย์บริการการศึกษา 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีปัญหาอ่ืนใด ข้อวินิจฉัยของชี้สภาวิทยาลัยชุมชน
น่านถือเป็นที่สุด โดยผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยอมรับค าวินิจฉัยน้ัน 

๔. ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ให้การยินยอมในการเสนอชื่อคร้ังน้ีแล้ว 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

       …........................................................ ผู้เสนอชื่อ  

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

 ต าแหน่ง .............................................................  

…..................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ    
(.........................................................) 

 

  



  

 
 

ข้อมูลประวัติผู้แทนจากสถานศึกษา 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑  ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ อายุ ...............................ปี 
  เกิดวันที่.............. เดือน .................................... พ.ศ. ....................... ณ จังหวดั ...................................................... 
  ประกอบอาชีพ (โปรดระบุโดยละเอียด) ..................................................................................................................... 
๑.๒   สถานที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่  .......................  ซอย .......................................... ถนน ................................................. 
  ต าบล ............................................ อ าเภอ ............................................ จังหวัด........................................................ 
  รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์มือถือ ...........................................โทรศัพท์ .......................................... 
๑.๓  ทีท่ างาน  .................................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท์  ..................................... โทรสาร ............................................. อีเมล์ ........................................................ 
 ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อประสานงาน/จดัส่งเอกสารได้สะดวก  ได้แก่   ที่อยู่อาศัย     ที่ท างาน    
๑.๔ สถานภาพ     โสด       สมรสแล้ว  สาม/ีภรรยา ชื่อ-สกุล ............................................................................ 
    อาชีพ ....................................................................................................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑  ระดับปริญญาเอก  
  วุฒิ .................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ............................................................... จังหวัด ..................................................... 
๒.๒  ระดับปริญญาโท 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ................................................................ จังหวัด ..................................................... 
๒.๓  ระดับปริญญาตรี 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ................................................................. จังหวัด .................................................... 
๒.๔  อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................................... 
  วุฒิ ...................................................................... สาขา .................................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ............................................................... จังหวัด ......................................................... 

๓. ประวัติการท างาน โปรดระบุต าแหนง่ทีส่ าคัญไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง หน่วยงานทีส่ังกัด และปี พ.ศ. ทีป่ฏิบัติงาน 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 

๔. ผลงาน/ประสบการณ์ท่ีเป็นประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  

                           ลงชื่อ   
      (..........................................................) 
 วันที่ .................................................................. 

 

รูปถ่าย 
๑ น้ิว 



  

 
 

 

ใบเสนอชื่อ 
ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลยัชุมชนน่าน 

เครือข่ายอ าเภอ...................................... 
 
 

 วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ...................... 
 
 

ด้วยข้าพเจา้ ...................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
ขอเสนอชื่อ...................................................................ต าแหน่ง............................................................................................    
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...........................................................................................................................................................................................................
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เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอ พร้อมน้ีได้แนบประวัติ            
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อมาด้วยแล้วและขอให้ค ารับรอง ดังน้ี 

๑. (ผู้ได้รับการเสนอชื่อ).............................................................................................................. มีคุณสมบัตติามข้อบังคับ
วิทยาลยัชุมชนน่าน วา่ด้วย การจัดตัง้ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลยัชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙    

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนน่าน  ว่าด้วย  การจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ หมวดที่ ๒ คณะกรรมการศูนย์บริการการศึกษา 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีปัญหาอ่ืนใด ข้อวินิจฉัยของชี้สภาวิทยาลัยชุมชน
น่านถือเป็นที่สุด โดยผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยอมรับค าวินิจฉัยน้ัน 

๔. ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ให้การยินยอมในการเสนอชื่อคร้ังน้ีแล้ว 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

       …........................................................ ผู้เสนอชื่อ  
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 ต าแหน่ง .............................................................  

…..................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ    
(.........................................................) 

 

  



  

 
 

ข้อมูลประวัติผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑  ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ อายุ ...............................ปี 
  เกิดวันที่.............. เดือน .................................... พ.ศ. ....................... ณ จังหวดั ...................................................... 
  ประกอบอาชีพ (โปรดระบุโดยละเอียด) ..................................................................................................................... 
๑.๒   สถานที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่  .......................  ซอย .......................................... ถนน ................................................. 
  ต าบล ............................................ อ าเภอ ............................................ จังหวัด........................................................ 
  รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์มือถือ ...........................................โทรศัพท์ .......................................... 
๑.๓  ที่ท างาน  .................................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท์  ..................................... โทรสาร ............................................. อีเมล์ ........................................................ 
 ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อประสานงาน/จดัส่งเอกสารได้สะดวก  ได้แก่   ที่อยู่อาศัย     ที่ท างาน    
๑.๔ สถานภาพ     โสด       สมรสแล้ว  สามี/ภรรยา ชื่อ-สกุล ............................................................................ 
    อาชีพ ....................................................................................................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑  ระดับปริญญาเอก  
  วุฒิ .................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ............................................................... จังหวัด ..................................................... 
๒.๒  ระดับปริญญาโท 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ................................................................ จังหวัด ..................................................... 
๒.๓  ระดับปริญญาตรี 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ................................................................. จังหวัด .................................................... 
๒.๔  อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................................... 
  วุฒิ ...................................................................... สาขา .................................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ............................................................... จังหวัด ......................................................... 

๓. ประวัติการท างาน โปรดระบุต าแหนง่ทีส่ าคัญไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง หน่วยงานทีส่ังกัด และปี พ.ศ. ทีป่ฏิบัติงาน 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 

๔. ผลงาน/ประสบการณ์ท่ีเป็นประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  

                           ลงชื่อ   
      (..........................................................) 
 วันที่ .................................................................. 

 

รูปถ่าย 
๑ น้ิว 



  

 
 

 

ใบเสนอชื่อ 
ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลยัชุมชนน่าน 

เครือข่ายอ าเภอ...................................... 
 
 

 วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ...................... 
 
 

ด้วยข้าพเจา้ ...................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
ขอเสนอชื่อ...................................................................ต าแหน่ง............................................................................................    
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์.......................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................  
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เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอ พร้อมน้ีได้แนบประวัติ            
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อมาด้วยแล้วและขอให้ค ารับรอง ดังน้ี 

๑. (ผู้ได้รับการเสนอชื่อ).............................................................................................................. มีคุณสมบัตติามข้อบังคับ
วิทยาลยัชุมชนน่าน วา่ด้วย การจัดตัง้ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลยัชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙    

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนน่าน  ว่าด้วย  การจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ หมวดที่ ๒ คณะกรรมการศูนย์บริการการศึกษา 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีปัญหาอ่ืนใด ข้อวินิจฉัยของชี้สภาวิทยาลัยชุมชน
น่านถือเป็นที่สุด โดยผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยอมรับค าวินิจฉัยน้ัน 

๔. ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ให้การยินยอมในการเสนอชื่อคร้ังน้ีแล้ว 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
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(.........................................................) 

 

  



  

 
 

ข้อมูลประวัติผู้แทนศิษย์เก่า 
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๑.๓  ที่ท างาน  .................................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท์  ..................................... โทรสาร ............................................. อีเมล์ ........................................................ 
 ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อประสานงาน/จดัส่งเอกสารได้สะดวก  ได้แก่   ที่อยู่อาศัย     ที่ท างาน    
๑.๔ สถานภาพ     โสด       สมรสแล้ว  สามี/ภรรยา ชื่อ-สกุล ............................................................................ 
    อาชีพ ....................................................................................................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑  ระดับปริญญาเอก  
  วุฒิ .................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ............................................................... จังหวัด ..................................................... 
๒.๒  ระดับปริญญาโท 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ................................................................ จังหวัด ..................................................... 
๒.๓  ระดับปริญญาตรี 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
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๑ น้ิว 



  

 
 

 

ใบเสนอชื่อ 
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ด้วยข้าพเจา้ ...................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
ขอเสนอชื่อ...................................................................ต าแหน่ง............................................................................................    
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์.......................................................................................................................... 

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

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

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

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

......................................................................................................................................... 
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอ าเภอ พร้อมน้ีได้แนบประวัติ            
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อมาด้วยแล้วและขอให้ค ารับรอง ดังน้ี 

๑. (ผู้ได้รับการเสนอชื่อ).............................................................................................................. มีคุณสมบัตติามข้อบังคับ
วิทยาลยัชุมชนน่าน วา่ด้วย การจัดตัง้ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลยัชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙    

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนน่าน  ว่าด้วย  การจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ หมวดที่ ๒ คณะกรรมการศูนย์บริการการศึกษา 

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีปัญหาอ่ืนใด ข้อวินิจฉัยของชี้สภาวิทยาลัยชุมชน
น่านถือเป็นที่สุด โดยผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยอมรับค าวินิจฉัยน้ัน 

๔. ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ให้การยินยอมในการเสนอชื่อคร้ังน้ีแล้ว 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

       …........................................................ ผู้เสนอชื่อ  

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

 ต าแหน่ง .............................................................  

…..................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ    
(.........................................................) 

 

  



  

 
 

ข้อมูลประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑  ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ อายุ ...............................ปี 
  เกิดวันที่.............. เดือน .................................... พ.ศ. ....................... ณ จังหวดั ...................................................... 
  ประกอบอาชีพ (โปรดระบุโดยละเอียด) ..................................................................................................................... 
๑.๒   สถานที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่  .......................  ซอย .......................................... ถนน ................................................. 
  ต าบล ............................................ อ าเภอ ............................................ จังหวัด........................................................ 
  รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์มือถือ ...........................................โทรศัพท์ .......................................... 
๑.๓  ที่ท างาน  .................................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท์  ..................................... โทรสาร ............................................. อีเมล์ ........................................................ 
 ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อประสานงาน/จดัส่งเอกสารได้สะดวก  ได้แก่   ที่อยู่อาศัย     ที่ท างาน    
๑.๔ สถานภาพ     โสด       สมรสแล้ว  สามี/ภรรยา ชื่อ-สกุล ............................................................................ 
    อาชีพ ....................................................................................................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑  ระดับปริญญาเอก  
  วุฒิ .................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ............................................................... จังหวัด ..................................................... 
๒.๒  ระดับปริญญาโท 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ................................................................ จังหวัด ..................................................... 
๒.๓  ระดับปริญญาตรี 
  วุฒิ ..................................................................... สาขา ............................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ................................................................. จังหวัด .................................................... 
๒.๔  อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................................... 
  วุฒิ ...................................................................... สาขา .................................................................................  
  จากสถาบันการศึกษา ............................................................... จังหวัด ......................................................... 

๓. ประวัติการท างาน โปรดระบุต าแหนง่ทีส่ าคัญไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง หน่วยงานทีส่ังกัด และปี พ.ศ. ทีป่ฏิบัติงาน 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 

๔. ผลงาน/ประสบการณ์ท่ีเป็นประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................................. 
  

                           ลงชื่อ   
      (..........................................................) 
 วันที่ .................................................................. 

 

รูปถ่าย 
๑ น้ิว 


