
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังส)ี 
เรื่อง  การเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

****************** 
  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนกัเรียน จะสิ้นสุดการด ารง
ต าแหน่ง     ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องด าเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน ก่อนการปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ฉะน้ันอาศัยอ านาจตามระเบียบ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ว่าด้วย “สภานักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังส)ี” บทที่ ๓ 
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการนักเรียนและการเลือกตั้งซ่อม ข้อ ๑๐(๑) จึงให้ด าเนินการเลือกตัง้ประธาน
นักเรียน  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน  
   ๑.๑  ก าลังศึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ 

              ๑.๒  ยินดีสละเวลา และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
              ๑.๓  ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

   ๑.๔  เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
              ๑.๕  มีสุขภาพสมบูรณ ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 
              ๑.๖  เป็นผู้ไม่เคยท าผิดระเบียบของโรงเรียนตั้งแต่สถานกลางขึ้นไป 
          ๒.วิธีการรับสมคัรเลือกตั้ง  
              ๒.๑  ผู้ต้องการสมัครประธานนักเรียน ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่   ครูสานนท์   
สุขจรูญ  ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     งานกิจกรรมสภานักเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐น. ณ ห้อง
ประชาธิปไตย  
              ๒.๒  หลักฐานการสมัคร ประกอบดว้ย 
                     ๒.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
                     ๒.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวนกัเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 
              ๒.๓  การจับหมายเลขประจ าตัวผู้สมคัรรับการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียนวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชาธิปไตย และ
ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

๓. การหาเสียงเลือกตั้ง  
              ๓.๑  ให้หาเสียงโดยวิธกีารจัดท าเอกสารแนะน าตัว ป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง และการจดัการหา
เสียงแบบจัดเวทีปราศรัย 



              ๓.๒  สามารถหาเสียงได้นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ทั้งนีง้าน
กิจกรรมสภานักเรียน จะด าเนินการจดัวันปราศรยัหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ ในวันที่ ๒๔- 
๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
              ๓.๓  ให้หาเสียงโดยการชูนโยบายการบริหารของผู้สมัคร ห้ามใส่ร้ายหรือ พูดจาเสียดสีที่ท าให้เกิด
ความแตกแยกความสามคัคี 
              ๓.๔  หากคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ปรากฏการร้องเรียนและสืบสวนพบข้อเท็จจริง จะมี
การพิจารณาตัดสทิธิ์ผู้สมัครต่อไป 
         ๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการนับคะแนนเสียง  
             ๔.๑  ก าหนดการเลือกตั้ง วันจันทร์ ที ่ ๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ ถึงเวลา 
๑๔.๓๐ น.   ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร 
            ๔.๒  การนับคะแนนเสียง 

ให้การนับคะแนนเสียง ณ หน่วยเลือกตั้ง โดยใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วย เลือกตั้ง เป็น 
ผู้ด าเนินการนับคะแนน และประกาศผลการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องประชุมพระครูพิสุทธิบ์ุญสาร ตั้งแต่
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 
        ๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน  
             ๕.๑  ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ต าบลไผ่ลิง 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
             ๕.๒  ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญ
สาร 
             ๕.๓  ต้องแสดงบัตรนักเรียน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบรับรองที่คณะกรรมการจดัการ
เลือกตั้งออกให้ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ 
       ๖.ลักษณะของการจัดการเลือกตั้ง  
              ๖.๑  ก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีลับ โดยใช้เครื่องเลอืกตั้งอัตโนมตัิ 
              ๖.๒  กรณีมผีู้สมัครเพียงผู้เดียวให้ใชว้ิธีลงคะแนนเสียงรับรองโดยใช้คณะกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการให้มีคะแนนเสียงรับรองมากกวา่ครึ่งของผู้มาใช้สทิธิ์ กรณีรับรองไม่ถึงครึ่งผู้มาใช้สิทธิ์ 
ให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๑๕ วัน 
              ๖.๓  กรณีผูส้มัครมากกว่า ๑ คน ใหด้ าเนินการเลือกตั้ง แล้วให้ใช้สิทธิ์ผู้สมัครที่ไดร้ับคะแนนเสียง
มากที่สุด ด าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการนักเรียน กรณีคะแนนการเลือกตั้งออกมาเท่ากัน  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๗ วัน 
 
     ๗. ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการนกัเรียน  
           ๗.๑  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
           ๗.๒  ยินดีสละเวลา และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
           ๗.๓  ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
           ๗.๔  เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           ๗.๕  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคตดิต่อ 
           ๗.๖  เป็นผู้ไม่เคยท าผิดระเบียบของโรงเรียนตั้งแต่สถานกลางข้ึนไป 
 



      ๘.  การจัดตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  
            ให้ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน หลังจากการประกาศโรงเรยีนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
รับรองผลการเลือกตั้งโดยให้เสนอชื่อคณะกรรมการนักเรียนทั้งหมดตอ่งานกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อจัดท า
ประกาศเสนอแต่งตั้งต่อโรงเรียนต่อไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มี
คะแนนเสียงรองลงมา ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนแทน  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องและได้ท าเรื่องชี้แจง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  

ประกาศ   ณ วันที ่  ๑๗ เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 
  

ลงชื่อ  
(นางจุฑามาศ รอดภัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังส)ี 
 


