
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 
เร่ือง การรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

……………………………………………… 
 ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 : กิจกรรมกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.00 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกต้ังตำมท่ี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จ ำลอง
ในเรื่องประชำธิปไตยในโรงเรียนตลอดจนฝึกกำรเป็นผู้น ำผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพของตนเอง  
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงก ำหนดรับสมัครและเลือกต้ังสมำชิก                
สภำผู้แทนนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
  (1) เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
  (2) มีผลกำรเรียนเฉล่ียสะสมทุกภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
  (3) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยนักเรียนมำกกว่ำกำรว่ำกล่ำวตักเตือน 

(4) เป็นผู้ท่ีมีควำมเล่ือมใสและยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี     
     พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (5) เป็นผู้ท่ีรักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่ำงแท้จริง 
  (6) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ เสียสละ มีน้ ำใจ มีควำมสำมัคคีและซื่อสัตย์ สุจริต 
  (7) มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียด้ำนคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 
  (8) เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมหนักแน่น มีเหตุผลและมีควำมยุติธรรม 

 2. รายละเอียดการรับสมัครและวันรับสมัคร   
  2.1 รับสมัครนักเรียนตำมข้อ 1 ระหว่ำงวันท่ี 29 กรกฎำคม 2563 ถึง 4 สิงหำคม 2563 
เวลำ 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) ณ ห้องคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ช้ัน 2 อำคำรเพชรอ ำพัน 
โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้ 

(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
   (๒) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๓) เอกสารรับรองผลการเรียนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
   (๔) เอกสารรับรองความประพฤตินักเรียนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  2.2 หมำยเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังจะด ำเนินกำรจับสลำก ในวันพุธท่ี 5 สิงหำคม 2563  
เวลำ 12.20 - 13.00 น. ณ ห้องคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ช้ัน 2 อำคำรเพชรอ ำพัน 
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2.3 หำกมีผู้สมัครหมำยเลขเดียว จะไม่มีกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังและจะเสนอแต่งต้ังผู้สมัคร
เป็นสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ ภำยใน 10 วัน นับจำกวันส้ินสุดกำรรับสมัคร 

2.4 นักเรียนท่ีสนใจสำมำรถขอรับใบสมัครเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียนประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ได้ท่ีห้องคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ช้ัน 2 อำคำรเพชรอ ำพัน        

3. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกต้ังและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกต้ัง
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังและประกำศ

รำยช่ือผู้มี สิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ในวันพฤหัสบดี ท่ี 20 สิงหำคม 2563 
ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรหน้ำห้องคณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ช้ัน 2 อำคำรเพชร-
อ ำพัน และเว็บไซต์ www.nongphai.ac.th 

4. วัน  เวลา  และสถานที่เลือกต้ัง
เลือกตั้งวันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหำคม 2563 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

- เวลำ 07.00 - 08.30 น. ส ำหรับคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนหนองไผ่  

- เวลำ 12.00 – 13.00 น.  ส ำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
- เวลำ 14.30 -15.30 น. ส ำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-5 

ตำมหน่วยเลือกตั้ง จ ำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
หน่วยเลือกต้ัง สถานที่ นักเรียนผูใ้ช้สิทธิ ์

1 ห้องสมุดพร้อมปัญญำ หน่วยเลือกตั้ง ม.1 
2 ห้องแหล่งกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ หน่วยเลือกตั้ง ม.2 
3 ห้องโสตทัศนศึกษำ หน่วยเลือกตั้ง ม.3 
4 ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ หน่วยเลือกตั้ง ม.4 
5 ห้องประชุมพรำวภัสสร หน่วยเลือกตั้ง ม.5 
6 ห้องประชุมพรำวภัสสร หน่วยเลือกตั้ง ม.6 
7 ห้องประชุมไผ่รุ่งโรจน์ หน่วยเลือกตั้งคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
(๓) เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองไผ่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(๔) เป็นผู้ท่ีมีความเล่ือมใสและยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๕) เป็นผู้ท่ีรักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนหนองไผ่อย่างแท้จริง 
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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ท้ังนี้ เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่อนุญาตให้ด าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน -
นักเรียนแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและทางเว็บไซต์โรงเรียน www.nongphai.ac.th ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
เลือกตั้งอย่างน้อยห้าวันท าการ 

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้แจ้งกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ทราบก่อนวันเลือกต้ังอย่างน้อยสามวันท าการเพื่อขอเพิ่มรายช่ือ หากไม่ด าเนินการจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

6. การนับคะแนนเลือกต้ัง
ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำหน่วยเลือกตั้งด ำเนินกำรนับคะแนน ณ หน่วยเลือกต้ัง

นั้น ๆ พร้อมท้ังน ำส่งผลคะแนนกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ให้กับ
คณะกรรมกำรกลำง ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ ช้ัน 1 อำคำรพุฒนภำ ภำยในเวลำ 17.00 น.  

 ท้ังนี้กำรติดป้ำยหรือกำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกต้ังของผู้สมัครจะต้องให้คณะกรรมกำร
เลือกต้ังตรวจสอบก่อนกำรติดป้ำยหรือกำรประชำสัมพันธ์ กรณีมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ีนำงญำตำ  ศรีโคตร หัวหน้ำงำนส่งเสริมประชำธิปไตย 

7. การประกาศผลการเลือกต้ัง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะประกำศผลกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 

2563 แบบไม่เป็นทำงกำรภำยในเวลำ 23.59 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหำคม 2563 และจะประกำศ
รับรองผลกำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรภำยในวันจันทร์ท่ี 31 สิงหำคม 2563 

8. การรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน
ให้ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ไปรำยงำนตัวเพื่อ

จัดท ำทะเบียนประวัติในวันพุธท่ี 2 กันยำยน 2563 เวลำ 14.40 น. - 15.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ 
และเข้ำร่วมกำรประชุมสภำผู้แทนนักเรียนครั้งแรกพร้อมกระท ำพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนในวันจันทร์ท่ี 
7 กันยำยน 2563 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 

 จึงประกำศมำเพื่อให้นักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทรำบโดยท่ัวกัน 

 ประกำศ ณ วันท่ี  3  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563 

ลงช่ือ 
( นำยพัชริน  ภู่ชัย ) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


