๐๐๖๖/๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดารงตาแหน่งครบวาระในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการให้ได้มาซึ่งตาแหน่งต่างๆ ในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ เป็นไป
ตามธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบ
กับมาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๘๙ แห่งธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสาน
เหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑. สมาชิกสภานักศึกษา
๑.๑ คุณสมบัติของสมาชิกสภานักศึกษา
(๑) เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๒) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษพักการเรียน
(๓) ไม่เป็นกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา และ
คณะกรรมการชมรม ชุมนุมนักศึกษา
๑.๒ จานวนสมาชิกสภานักศึกษา ให้คานวณจากจานวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด ในอัตรา
นักศึกษาภาคปกติจานวน ๑๐๐ คน ให้มีจานวนสมาชิกสภานักศึกษา ๑ คน ถ้าเศษเกิน 50 คนขึ้นไปให้มีสมาชิก
สภานักศึกษาเพิ่มได้อีก ๑ คน โดยมีสัดส่วนสมาชิกสภานักศึกษาดังนี้
(๑) คณะครุศาสตร์
ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาได้จานวน 2๒ คน
(๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาได้จานวน 2๒ คน
(๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาได้จานวน 2๐ คน
(๔) คณะวิทยาการจัดการ
ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาได้จานวน 2๑ คน
(๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้มีสมาชิกสภานักศึกษาได้จานวน ๔ คน
ในกรณีที่มีผู้ ส มัครเป็ นสมาชิกสภานักศึ กษาไม่ครบตามจานวนตามวรรคหนึ่ ง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจกาหนดจานวนสมาชิกสภานักศึกษาตามความเหมาะสมเพื่อดาเนินการเลือกตั้งตาม
ข้อ ๑.๓ ต่อไปก็ได้
๑.๓ การได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา ได้มาจากการเลือกตั้ง ตามวิธีการที่กาหนดในข้อ ๖
และข้อ ๗
๑.๔ เมื่อได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ แล้ว ให้สมาชิกสภานักศึกษา
สรรหา หรือเลือกตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษา
(๓) เลขานุการสภานักศึกษา
(๔) ผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษา
/๕ ตาแหน่งอื่นๆ…

-๒(๕) ตาแหน่งอื่นๆ ตามที่สภานักศึกษากาหนด
๑.๕ นักศึกษาผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ติดต่อรั บใบสมัคร และส่ง
สมัครรับเลือกตั้งพร้อมกับเอกสาร ภายในวันเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดใน ข้อ ๔
๒. นายกองค์การบริหารนักศึกษา
๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) เป็ น ผู้ มี ความประพฤติ เ รี ย บร้อ ย ไม่เ คยถูก ลงโทษตามข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยวินัยและวิธีพิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้นโทษว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ต้องลงทะเบียนในระดับที่กาลังศึกษาอยู่แล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต
(๓) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๒๐ ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกองค์การบริหารนักศึกษาแล้วต้องลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาถัดไป
(๕) ไม่ มี ต าแหน่ ง อื่ น ใดในสภานั ก ศึ ก ษา คณะกรรมการนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ช า และ
คณะกรรมการชมรม ชุมนุมนักศึกษา
(๖) เป็ น ผู้ เ สี ย สละพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๗) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
๒.๒ นายกองค์การบริหารนักศึกษา จานวน ๑ คน โดยการได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษา ให้
ดาเนินการด้วยวิธีการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งหมด โดยใช้ระบบเลือกพรรค และในพรรคจะต้องระบุตาแหน่งที่ลง
สมัครไว้ด้วย โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อ ๖ และข้อ ๗
๒.๓ เมื่อได้ผลการเลือกตั้งแล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษา ตามตาแหน่งที่ระบุตามข้อ ๒.๒ ต่อไป
๒.๔ นักศึกษาผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารนักศึกษา ติดต่อรับใบสมัคร
และส่งสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกับเอกสาร ภายในวันเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดใน ข้อ ๔
๓. ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา
๓.๑ ให้มีประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชาประจาแต่ละคณะ จานวนคณะละ ๑ คน ดังนี้
(๑) คณะครุศาสตร์
(๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) คณะวิทยาการจัดการ
(๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(๖) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
๓.๒ คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา
(๑) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๒๐ ขึ้นไป ในวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) ไม่อยู่ ระหว่างต้องโทษของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เลยตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยวินัยและวิธีพิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้นโทษว่ากล่าวตักเตือน
๓.๓ การได้มาซึ่งประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา ให้ดาเนินการโดยวิธีการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปจากนักศึกษาในคณะนั้นๆ โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อ ๖ และข้อ ๗
๓.๔ เมื่อได้ผลการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
วิชาเลือกนักศึกษาภายในคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนักศึกษาคณะ และเสนอให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชาตามมาตรา ๘๘
/แห่งธรรมนูญ...

-๓แห่งธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๕ นักศึกษาผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ติดต่อรับใบ
สมัคร และส่งสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกับเอกสาร ภายในวันเวลาและสถานที่ตามที่กาหนด
๔. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
(๑) ใบสมัคร ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว จานวน ๑ ฉบับ
(๒) รูปถ่ายชุดนักศึกษาครึ่งตัว ขนาด ๔×๖ นิ้ว
จานวน ๓ แผ่น
(๓) ใบรายงานผลการศึกษา(ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต) จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาบัตรประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(๖) เอกสารรับรองความประพฤติ จากคณะที่สังกัด
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน เอกสารต่อ
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งได้ที่สานักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย เท่านั้น ในระหว่างวันที่ ๓-๑๒ เมษายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
นักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นยื่น ใบสมัครพร้อมหลักฐาน
เอกสารต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ได้ ที่ ส านั ก งานศู น ย์ ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ห้ อ งธุ ร การ อาคาร ๒ (ห้ อ ง ๒๐๒) เท่ า นั้ น ในระหว่ า งวั น ที่ ๓-๑๒ เมษายน ๒๕60
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๔.๓ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งได้พิจารณาใบสมัครแล้วหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร อาจขอให้ผู้สมัครมาชี้แจง และหรือ อาจให้ผู้สมัครส่งเอกสารอื่นเพิ่มเติมก็ได้
๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
5.1 คณะกรรมการจะดาเนิน การเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส มัคร และดาเนินการจับ
สลากหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕60
5.2 เมื่อ คณะกรรมการดาเนินการเลื อกตั้ง ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ ส มัครพร้อมกาหนด
หมายเลขผู้สมัคร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกรับตัง้ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕60
๖. การเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และวิธีการนับคะแนน
๖.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดให้มี หน่วยเลือกตั้งเป็น ๖ หน่วยเลือกตั้ง (คณะครุศาสตร์ ,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิทยาการจัดการ , คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น) และมีคณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งแยกเป็น ๖ ชุด ประจาหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๖ หน่วย เพื่อทาหน้าที่จัดการเลือกตั้ง และนับคะแนนการ
เลื อกตั้งสมาชิกสภานั กศึกษา นายกองค์การบริห ารนัก ศึกษา และประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิช า
และรวบรวมคะแนนส่งไปยังคณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง
๖.๒ จั ด ให้ มี บั ต รลงคะแนนเลื อ กตั้ ง แต่ ล ะหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เป็ น ๓ ลั ก ษณะ/ประเภท
ประกอบด้วย บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษา บัตรเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา และบัตรเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา โดยจัดพิมพ์ให้มีความแตกต่างกันของแต่ละประเภทให้ชัดเจน จัดให้มี
คูหา และจัดให้มีหีบสาหรับใส่บัตรเลือกตั้ง ๓ หีบ ตามลักษณะ/ประเภท ของการเลือกตั้งนั้น และจ่ายบัตรเลือกตั้ง
ให้กับนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๓ ลักษณะ/ประเภท เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ
๖.๓ ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ด าเนิ น การจั ด การเลื อ กตั้ ง
จัดเตรียมหน่วย การลงคะแนน นับคะแนน และบันทึกผล และรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการ
/อานวยการ...

-๔อานวยการเลือกตั้งเพื่อสรุปรวมคะแนน และพิจารณาผลการเลือกตั้ง
๖.๔ ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งรวมคะแนน สรุปผลการเลือกตั้งและพิจารณาผลการ
เลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ได้ มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึก ษา และประธาน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา แล้วรายงานผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ทุกตาแหน่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖.๕ ในกรณีที่มีนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา และประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา ครบจานวนตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ สมัคร และเสนอให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งโดยไม่ต้อง
เลือกตั้ง
๗. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วัน เวลาลงคะแนน และวิธีการลงคะแนน
๗.๑ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒/๒๕๕9 ทุกชั้นปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ป้ ายประชาสั มพั น ธ์ ห น้ าห้ องส านัก งานกองพัฒ นานัก ศึก ษา ชั้น ๔ อาคารวิช ญาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และป้ ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องสานักงานผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และทางเว็ปไซต์ www.lru.ac.th และ www.std.lru.ac.th
๗.๒ กาหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา
๒๕60 ทุกตาแหน่ง ในวันพุธ ที่ ๒6 เมษายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.3๐ น.
๗.๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ หรือ
บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ต่อคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งตามสังกัดที่ตนศึกษา
อยู่แต่ละคณะ
๗.๔ นักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งจานวน ๓ ใบ สามารถลงคะแนน
เลือกตั้ง โดยวิธีกากบาท X เลือกสมาชิกสภานักศึกษา ได้เพียง ๑ หมายเลข เลือกนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ได้ เ พี ย ง ๑ หมายเลข และเลื อ กประธานคณะกรรมการนั ก ศึ ก ษาประจ าคณะวิ ช าของตนเอง ได้ เ พี ย ง
๑ หมายเลข
๗.๕ เมื่อนักศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการดาเนินการ
เลือกตั้ง ภายในวันที่ 1๙ เมษายน ๒๕60 และให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
พิจารณาสิทธิดังกล่าว
๗.๖ นักศึกษาผู้ ใดไม่สามารถไปใช้สิทธิเ ลือกตั้งได้ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากไปราชการหรือ
มีกิจธุระส่วนตัว และได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด ให้เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 2๐-2๑ เมษายน ๒๕60
ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ส่วนนักศึกษา
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย จั ง หวั ด ขอนแก่ น ให้ ติ ด ต่ อ เลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า ได้ ณ ห้ อ งส านั ก งาน
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น
๘. คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
เพื่อทาหน้าที่รับสมัคร จัดการเลือกตั้ง นับคะแนนการเลือกตั้ง และดาเนินการจัดการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เลย ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ตามประกาศนี้ ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
และรายงานผลการเลือกตั้งต่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จนกระทั่งแล้วเสร็จทุกขั้นตอน พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ

/๙.ประกาศ...

-๕๙. ประกาศผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕60
โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑๐. อื่นๆ
๑๐.๑ กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกกรณี ให้ผู้ร้องเรียนทาเป็นหนังสือเสนอต่อ
คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง ภายใน ๕ วัน หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง และให้คณะกรรมการอานวยการ
เลือกตั้งพิจารณาการคาร้องเรียนเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณา ต่อไป
๑๐.๒ เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีคาสั่ง
แต่งตั้ง องค์การนั กศึกษาแล้ ว มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เลยโดยกองพัฒ นานักศึกษาจะดาเนินการมอบหมายงาน
ปฐมนิเทศองค์การนักศึกษา และอื่นๆ แก่องค์การนักศึกษาชุดใหม่ต่อไป
๑๐.๓ นักศึกษาผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา กรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และ
กรรมการนักศึกษาคณะวิชาซึ่งยังคงดารงตาแหน่งอยู่ขณะประกาศฉบับนี้ใช้ บังคับ ให้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภา
นักศึกษา กรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมนักศึกษาคณะวิชาตามประกาศนี้โดยไม่ถือว่ าดารง
ตาแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันสมัคร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

