
 

 
 

ใบเสนอรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย 

ชุดที่ 2๕ 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………นามสกุล…………………….……………………สมาชิกเลขที…่….…..… 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.......................................... สังกดั………………………………เขต…………จังหวัด…..……….….. 
 ขอเสนอ นาย/นาง/นางสาว……………………..………………………นามสกุล……………………..…………………………….. 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.......................................... สังกดั…………………เขต…………จังหวัด…..……….….. 
สมาชิกเลขที…่…………………………………………… เป็น  นายก ส.บ.ม.ท. 

        กรรมการบริหารสมาคมฯ กลุ่มที…่………………… 
 

ผู้รับรอง (เขียนชือ่ตวับรรจง) 
 

1. ลงชื่อ………………………………………….. ๖. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 
๒. ลงชื่อ………………………………………….. ๗. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 
๓. ลงชื่อ………………………………………….. ๘. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 
๔. ลงชื่อ………………………………………….. ๙. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 
๕. ลงชื่อ………………………………………….. ๑๐. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 

 
ลงชื่อ…………………………………………ผู้เสนอ 

        (……………………………………………) 
…………./…………………/……….. 

 

 
หมายเหตุ  ผู้เสนอ ผู้ถูกเสนอ และผู้รับรองต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ  
 การเสนอชื่อให้เสนอชื่อภายในวันแรกของการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่เท่านั้น 



 

ตารางกําหนดเขตการเลือกต้ัง 
 

เขตทีเ่ลือกตั้ง สพม. จังหวัด จํานวนทีเ่ลือก หมายเหต ุ
1 1 กรุงเทพมหานคร 1  

2 กรุงเทพมหานคร 
2 3 นนทบุรี 1  

พระนครศรีอยุธยา 
4 ปทุมธานี 

สระบุรี 
3 5 สิงห์บุรี 1  

ลพบุรี 
อ่างทอง 
ชัยนาท 

4 6 ฉะเชิงเทรา 1  
สมุทรปราการ 

7 ปราจีนบุรี 
นครนายก 
สระแก้ว 

5 8 กาญจนบุร ี 1  
ราชบุรี 

9 นครปฐม 
สุพรรณบุร ี

6 10 เพชรบุรี 1  
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

7 11 สุราษฎร์ธานี 1  
ชุมพร 

8 12 นครศรีธรรมราช 1  
พัทลุง 

9 13 ตรัง 1  
กระบ่ี 

14 พังงา 
ภูเก็ต 
ระนอง 

 
 
 
 
 

    



 

เขตทีเ่ลือกตั้ง สพม. จังหวัด จํานวนทีเ่ลือก หมายเหต ุ
10 15 นราธิวาส 1  

ปัตตานี 
ยะลา 

16 สงขลา 
สตูล 

11 17 จันทบุรี 1  
ตราด 

18 ชลบุรี 
ระยอง 

12 19 เลย 1  
หนองบัวลําภู 

20 อุดรธานี 
21 หนองคาย 

บึงกาฬ 
13 22 นครพนม 1  

มุกดาหาร 
23 สกลนคร 
24 กาฬสินธ์ุ 

14 25 ขอนแก่น 1  
26 มหาสารคาม 
27 ร้อยเอ็ด 

15 28 ศรีสะเกษ 1  
ยโสธร 

29 อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ 

16 30 ชัยภูมิ 1  
31 นครราชสีมา 
32 บุรีรัมย์ 
33 สุรินทร ์

17 34 เชียงใหม่ 1  
แม่ฮ่องสอน 

35 ลําปาง 
ลําพูน 

 
 
 

 
 
 
 
 

   



 

เขตทีเ่ลือกตั้ง สพม. จังหวัด จํานวนทีเ่ลือก หมายเหต ุ
18 36 เชียงราย 1  

พะเยา 
37 แพร่ 

น่าน 
19 38 สุโขทัย 1  

ตาก 
39 พิษณุโลก 

อุตรดิตถ์ 
40 เพชรบูรณ์ 

20 41 กําแพงเพชร 1  
พิจิตร 

42 นครสวรรค ์
อุทัยธานี 

21 ข้าราชการเกษียณอายุ - ผู้เกษียณอายุราชการรับบัตร 2 ใบ 
1.บัตรเลือกต้ังนายกสมาคม  
   หย่อนลงตู้ที่หน่วย 21 
2.บัตรเลือกต้ังคณะกรรมการเขตฯ  
   หย่อนลงตู้ที่ประสงค์จะเลือก 
   ในเขตนั้นๆ ซึ่งจัดตู้ลงคะแนนไว้ 
   ทั้งหมด 20 เขต 

รวม 20 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


