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ธรรมนูญสภำนักเรียน 

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
พุทธศักรำช 2558 

 
หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวังน้อยวทิยาภูมิ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขึ้น และโดยเห็นสมควรแก่การจัดการบริหารงานและเพ่ือเป็นกฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบแบ่งโครงสร้างของ
คณะกรรมการสภานักเรียน จึงได้ตราธรรมนูญฉบับนี้ไว้โดยค าแนะน าและความยินยอมของนักเรียน คณะครูและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ พุทธศักราช 2557” 
 ข้อ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ท้ายธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นไป 
 เพ่ือให้ความตามวรรคหนึ่งสมบูรณ์ควรจัดให้มีส าเนาธรรมนูญฉบับนี้ประกาศไว้                             
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ทั่วโรงเรียน 
 ข้อ 3  ข้อความที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้ 
  โรงเรียน หมายความว่า   โรงเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
  นักเรียน หมายความว่า   นักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
  คณะครู หมายความว่า   คณะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ท างานประจ า              
ในโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
  ครูที่ปรึกษา หมายความว่า   ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ฝ่ายบริหาร หมายความว่า   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายความว่า   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายความว่า   นักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
  การเลือกตั้ง หมายความว่า การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
  คณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้ง   หมายความว่า   นักเรียนและคณะครูที่ได้รับมอบหมาย
จากโรงเรียนในการจัดการและการก ากับดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม 
  หน่วยเลือกตั้ง หมายความว่า   สถานที่ท่ีได้ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียน 
  การประชุม หมายความว่า   การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
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  ที่ประชุม หมายความว่า   สถานที่ท่ีก าหนดให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ                
ในญัตติต่าง ๆ  
  มติที่ประชุม หมายความว่า   ข้อสรุปของที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ 
 ข้อ 4 ธรรมนูญนี้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่บังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียน บทบัญญัติ ค าสั่ง 
หรือระเบียบการใดที่ออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งธรรมนูญฉบับนี้ให้บทบัญญัติ ค าสั่ง หรือระเบียบการนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดที่ปฏิบัติงานและคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียนต้องน าญัตติการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อม
หลักการและเหตุผลประกอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นร่วมปรึกษากับฝ่ายบริหาร 
 ข้อ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน หมายความว่า องค์กรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซึ่งมี
หน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนพร้อมทั้งมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรม
ของนักเรียนและโรงเรียน และเป็นองค์กรที่ได้จ าลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ข้อ 6 ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาการ
ตามธรรมนูญฉบับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
นักเรียนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการบริหารงานของคณะกรรมการสภานักเรียนด้วย              
โดยอนุโลม 
 ข้อ 7 เมื่อมีปัญหาเพราะไม่ได้บัญญัติข้อความหรือความไม่ชัดเจนของข้อความท่ีได้บัญญัติไว้           
ในธรรมนูญฉบับนี้ให้วินิจฉัยปัญหานั้นด้วยเจตนารมณ์ของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือ                  
การด าเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนชุดก่อนที่ได้เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

ส่วนท่ี 1 
องค์ประกอบ 

 ข้อ 8 ให้มีประธานสภานักเรียนคนหนึ่ง รองประธานสภานักเรียนอย่างน้อย 2 คน และกรรมการสภา
นักเรียนอีกอย่างน้อย 12 คน ประกอบกันเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่ง
ธรรมนูญฉบับนี้และตามค าสั่งอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 บุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนต้องมีความเป็นกลางในการด าเนินนโยบาย 
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 ข้อ 9 ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งคณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีเจตนารมณ์ มีอุดมคติและมี
จุดมุ่งหมายในการท าหน้าที่กรรมการสภานักเรียนอย่างเดียวกันเพ่ือให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 คณะกรรมการสภานักเรียนย่อมเป็นผู้แทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายในและภายนอก
สถานศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียน 
 ข้อ 10 องค์ประชุมของการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภานักเรียนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเว้นแต่ประธานของที่ประชุมจะได้แจ้งในที่ประชุม
คราวก่อนแล้วว่าการประชุมคราวต่อไปจะใช้องค์ประชุมจ านวนเท่าใด 
 ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละชุดในการตราและพิจารณาก าหนดข้อบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเองโดยต้องให้สอดคล้องกับธรรมนูญฉบับนี้ดัวย 
 ให้ประธานสภานักเรียนเป็นประธานที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามข้อบังคับการประชุมหรือ
มอบหมายให้รองประธานสภานักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนและด าเนินการประชุมตามข้อบังคับการ
ประชุมได้โดยอนุโลม 
 การตราข้อบังคับตามวรรคสองนั้นต้องมีบทบัญญัติที่เก่ียวกับวิธีด าเนินการประชุม การเสนอญัตติ 
การอภิปราย การลงมติ และอ่ืน ๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควรให้มี 
 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากเป็นประมาณเว้นแต่ธรรมนูญนี้หรือ
ข้อบังคับการประชุมจะได้บัญญัติเป็นอย่างอ่ืน โดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่ละครั้ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 
 

ส่วนท่ี 2 
คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน 

 ข้อ 11 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน มีดังนี้ 
  11.1 เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเคารพในเกียรติของ
โรงเรียนอย่างจริงใจ 
  11.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนตลอดเวลา 
  11.3 บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  11.4 ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
  11.5 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
  11.6 เป็นผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
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ส่วนที่ 3 

สิทธิของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 ข้อ 12 สิทธิในการเสนอโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียน 
 ข้อ 13 สิทธิในการด าเนินงานตามโครงการที่เสนอ เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาแล้ว 
 ข้อ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
 ข้อ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติให้เรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ข้อ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใช้มติข้อบังคับตามที่ประชุม 
 ข้อ 17 สิทธิในการแสดงตนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ข้อ 18 สิทธิในการตักเตือน แนะน าในขอบเขตท่ีตนสามารถกระท าได้ 
 ข้อ 19 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในกิจการอันเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
 ข้อ 20 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
 ข้อ 21 สิทธิในการเปิดอภิปรายทั่วไปประธานและรองประธานสภานักเรียนในกรณีที่การบริหารงาน
ผิดพลาดและกระทบต่อผลประโยชน์ของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 บทบัญญัตินี้ให้เป็นอ านาจของผู้ที่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 ข้อ 22 สิทธิในการขอถอดถอนชื่อออกจากการเป็นกรรมการสภานักเรียนที่ร่วมเสนอญัตติ 
 ข้อ 23 สิทธิในการขอความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 ข้อ 24 สิทธิในการคัดค้านมติ ข้อบังคับที่เสนอ เมื่อตนเห็นว่ามติหรือข้อบังคับนั้นขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการคัดค้านมติที่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบการของโรงเรียนและ
ธรรมนูญฉบับนี้ด้วยโดยอนุโลม 
 ข้อ 25 สิทธิในการรับรองหรือเข้าชื่อร่วมเสนอโครงการ เมื่อเห็นว่าโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและสาธารณชน และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี 
 

ส่วนที่ 4 
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 

 ข้อ 26 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
 ข้อ 27 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนทั่วไป 
 ข้อ 28 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ข้อ 29 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน            
ทุกครั้ง ยกเว้นเมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงได้ 
 การลาการประชุมต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนวันประชุมวันหนึ่ง 
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 ข้อ 30 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
ตามท่ีได้มีค าสั่งโรงเรียนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถ 
 ข้อ 31 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ต้องออกเสียงเมื่อที่ประชุมต้องการขอมติที่ประชุม 
 ข้อ 32 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ในคณะกรรมการสภานักเรียนดังนี้ 
  32.1 คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการและการคลัง 
   (1) ประสานงานกับกลุ่มงานอ านวยการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง 
   (2) ดูแลงานปฏิคมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
   (3) ดูแลการจัดเก็บและเบิก-จ่ายพัสดุต่างๆ ในคณะกรรมการสภานักเรียน 
                             (4) ดูแลการจัดท าบัญชีรายรับ- รายจ่ายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน 
   (5) ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน 
   (6) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  32.2 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
   (1) ประสานงานกับกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนในกิจการที่เก่ียวข้อง 
   (2) ประสานงานกับงานแนะแนวของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง 
   (3) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนในกิจการที่เก่ียวข้อง 
   (4) ประสานงานกับงานห้องสมุดและกลุ่มรักการอ่านในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (5) จัดท าผลวิจัยของการศึกษาภายในโรงเรียน 
   (6) เสนอข้อมูลทางการศึกษาต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน 
   (7) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  32.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   (1) ประสานงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกิจการที่เก่ียวข้อง 
   (2) ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่  
ใกล้เคียง                
   (3) ดูแลงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
   (4) จัดเวรคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อช่วยดูแลงานพยาบาลของโรงเรียน 
ในแต่ละวัน 
   (5) ดูแลงานอาหารและโภชนาการของโรงเรียน 
   (6) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  32.4 คณะกรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ 
   (1) ประสานงานกับกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนในกิจการต่าง ๆ 
   (2) ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และนักการภารโรงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   (3) ดูแลการจัดสถานที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   (4) ดูแลการจัดอาหารว่างและอาหารในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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                        (5) ดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   (6) ดูแลการเบิกจ่ายและการเก็บอุปกรณ์ส่งคืนหลังเสร็จกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   (7) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  32.5 คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ 
   (1) เสนอแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจ าภาคเรียน                    
ต่อที่ประชุม     
   (2) ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตามแผนปฏิบัติงาน                
ที่ก าหนดไว้ 
   (3) ดูแลการเขียนโครงการและตรวจสอบความถูกต้องโครงการต่าง ๆ  
   (4) น าโครงการที่จะเสนอฝ่ายบริหารต่อคณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพ่ือตรวจสอบ 
   (5) รับผิดชอบการเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารจนโครงการนั้นได้รับการอนุมัติ 
   (6) ดูแลการเขียนโครงการและตรวจสอบข้อความต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ 
     (7) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสภานักเรียนในการเสนอโครงการต่าง ๆ                
เข้าท่ีประชุม  
   (8) ออกแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตามโครงการ                    
ที่เก่ียวข้อง 
   (9) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   32.6 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและติดตามมติการประชุม 
   (1) เสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการสภานักเรียน 

   (2) เรียกประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ 
   (3) จัดหาสถานที่ประชุมตามความเหมาะสม 
   (4) บันทึกวาระต่าง ๆ ที่ได้พิจารณาและผลการลงมติในวาระต่าง ๆ ของที่ประชุม 
   (5) กล่าวสรุปผลการประชุม  ผลการลงมติ จ านวนผู้เข้าประชุม ขาดและลาประชุม 
   (6) ดูแลเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการประชุมแต่ละครั้ง 
   (7) ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ตลอดการประชุม 
   (8) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  32.7 คณะกรรมการฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน 

(1) ประสานงานกับนักเรียนสารวัตรนักเรียน 
   (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละวันของนักเรียนสารวัตร 
   (3) ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในสถานศึกษา 
   (4) ดูแลงานจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนนภายในโรงเรียน 
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   (5) ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 
   (6) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  32.8 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   (1) ประสานงานกับงานประสัมพันธ์ของโรงเรียนในกิจการที่เก่ียวข้อง 
   (2) เผยแพร่ผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน 
   (3) จัดรายการเสียงตามสายเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ จากคณะกรรมการสภานักเรียน 
   (4) ปรับข้อมูลในเว็บไซด์คณะกรรมการสภานักเรียนให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
   (5) ดูแลความเรียบร้อยในพิธีเคารพธงชาติ 
   (6) ดแูลงานพิธีกรในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
   (7) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  32.9 คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
   (1) ประสานงานกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาและธนาคารขยะรีไซเคิลในกิจการต่าง ๆ 
   (2) ดูแลการด าเนินงานกิจกรรม  5  ส  ของโรงเรียน 
   (3) ดูแลนโยบายการประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน 
   (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
   (5) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน 
   (6) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
             ข้อ 33 คณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรมต่าง ๆ 
 

หมวด  3 
ที่มำขององค์กร 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 

 ข้อ 34 บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานสภานักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้ 
  (1) เป็นนักเรียนโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  (2) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
  (3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.50 
  (4) เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการด าเนินนโยบาย 
  (5) เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ 
 ข้อ 35 บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สภานักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้ 
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 (1) ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องสมัครเป็นทีม โดยมีหัวหน้าคนหนึ่งและสมาชิก 7 คน            
โดยใหส้มาชิกในทีมต้องมาจากตัวแทนแต่ละห้องเรียน/ชั้นเรียน 
 (2) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของปีที่มีการเลือกตั้ง 
 (3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.50 
 ข้อ 36 บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับ 
  (1) เป็นบุคคลผู้มีอาการทางจิตไม่ปกติ 
  (2) ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งก่อน 
  (3) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
  (4) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนที่ก าหนดตลอดเวลา 
  (5) เคยให้ถูกพักการเรียนไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม 
  (6) ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนในการให้ความเห็นชอบ                  
ในการสมัคร 
 ข้อ 37 กรรมการสภานักเรียนมีวาระการด ารงต าแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการสภานักเรียนชุด
ก่อนได้ส่งมอบงานในหน้าที่ให้อย่างเป็นทางการและหมดวาระการด ารงต าแหน่งลงในวันที่ 31 ธันวาคมของปี
การศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งและให้ถือว่าสิ้นสุดการด ารงต าแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติ  ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 36 
 (4) เมื่อกรรมการสภานักเรียนอ่ืนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ายื่นญัตติเป็นหนังสือถอดถอนบุคคลนั้น
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและมีมติถอดถอน โดยการลงมติเป็นการลับไม่น้อยกว่าห้าในหกของกรรมการสภา
นักเรียนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ในขณะนั้นให้พ้นจากต าแหน่ง 
 (5) เมื่อมีการประกาศค าสั่งให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียนชุดต่อไป 
 บุคคลที่พ้นจากต าแหน่งต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะได้กรรมการสภานักเรียนคนใหม่ มาท า
หน้าที่แทน โดยบุคคลที่พ้นจากต าแหน่งตาม (1) (2) (3) และ (4) ให้กรรมการสภานักเรียนในสังกัดเดียวกันเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 34 หรือ 35 แล้วแต่กรณีเป็นกรรมการสภานักเรียนแทนบุคคลที่พ้นจากต าแหน่งให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นมีกรณีให้ออกจากต าแหน่ง หากกรณี                 ไม่สามารถหา
บุคคลใหม่มาแทนได้ทันก าหนดภายในเวลาดังกล่าวหรือมีเหตุอ่ืนที่ท าให้กรรมการสภานักเรียน             ไม่ครบ
คณะให้ครูที่ปรึกษาหาบุคคลที่เหมาะสมให้ต ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนหลังจากพ้นวาระ             
ตามวรรคหนึ่งให้ประธานและรองประธานสภานักเรียนยังคงด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนต่อเพ่ือ
รักษาการในช่วงที่ก าลังจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนต่อไป ในการนี้จะออกค าสั่งหรือโครงการที่มี
ผลได้เสียต่อคณะกรรมการสภานักเรียนชุดต่อไปมิได้ เว้นแต่ได้รับการแนะน าจากคณะครู                 ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสภานักเรียนแล้ว 
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ส่วนที่ 2 

วิธีกำรเลือกตั้ง 
 ข้อ 38 การเลือกตั้งทุกครั้งต้องมีค าประกาศหรือค าสั่งของผู้อ านวยการโรงเรียนในการก าหนดวันรับ
สมัคร  วันเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและก าหนดหน่วยเลือกตั้งด้วย 
 ประธานสภานักเรียน  ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ก าหนดและขอความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนในการประกาศนั้น 
 ข้อ 39 การก าหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 15 วัน 
 เมื่อได้มีการก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการรับสมัคร            ใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 วันและก าหนดระยะเวลาการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อกัน 
 ข้อ 40 เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
 ให้ประธานสภานักเรียนเป็นประธานและให้รองประธานสภานักเรียนเป็นรองประธานคณะกรรมการ
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
 ให้ตัวแทนห้อง ห้องละหนึ่งคน เป็นกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 ในการนี้ให้ครูที่ปรึกษาเป็นกรรมการผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
 กรรมการตามวรรคสองและวรรคสามนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ข้อ 41 เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิ 
หาเสียงเลือกตั้งได้เท่าท่ีจ าเป็น  และไม่ขัดกับหลักการการเลือกตั้งตามธรรมนูญฉบับนี้และให้โรงเรียนจัดหา
สถานที่ส าหรับหาเสียงและแนะน าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้งด้วย 
 ข้อ 42 เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งท าการทุจริต
การเลือกตั้งไม่ว่าด้วยการให้หรือสัญญาว่าจะให้สิ่งของ  หรือด้วยการขู่เข็นหรือบังคับหลอกลวงด้วยประการใด ๆ 
เพ่ือให้ตนหรือผู้อื่นนั้นได้หรือเสียผลประโยชน์ในการเลือกตั้งและให้รวมถึงการกระท าของผู้สนับสนุนผู้สมัครนั้น
ด้วยอนุโลม 
 ข้อ 43 ในวันเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งต้องท าการเปิดและปิดหีบเลือกตั้งพร้อมกัน 
 ข้อ 44 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง            
ที่ตนมีสิทธิและในวันเลือกตั้งต้องแสดงบัตรนักเรียน  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อ
กรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือขอรับบัตรเลือกตั้งเว้นแต่คณะกรรมการผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งนั้นจะได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแต่ละกรณีไป 
 ข้อ 45 ให้ด าเนินการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนพร้อมกันทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ  
หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ เวลาหลังจากท่ีได้ปิดการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อย 
 ข้อ 46 ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน  โดยบัตรที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย 
  (1) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายกากบาท 
 (2) บัตรที่มิหยั่งทราบว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด 
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 (3) บัตรที่มีรอยขีดขาดแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มิได้ 
 (4) บัตรที่กรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยตัดสินแล้วว่าเป็น“บัตรเสีย” 
 บัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้ระบุว่า “บัตรเสีย”  และให้มีกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ า
หน่วยลงลายมือชื่อรับรองในบัตรนั้นด้วยอย่างน้อย 2 คน 
 บัตรเลือกตั้งต้องมีจ านวนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งครบและต้องมีช่องระบุไม่ประสงค์ลงคะแนน
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเลยด้วย 
 ข้อ 47 เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จให้คณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยส่งจ านวน 
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นและคะแนนทั้งหมดที่นับได้รวมทั้งจ านวนบัตรเสียและคะแนนที่ไม่ประสงค์
เลือกไปยังประธานคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการการเลือกตั้ง 
 คะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเรียงผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดที่นับได้ตามล าดับจน
ครบจ านวนผู้สมัครที่รับเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นทุกคนด้วย 
 ข้อ 48 ให้ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งเป็นประธานสภานักเรียน 
 ในกรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเพียงคนเดียวต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 หากกรณีไม่มีผู้ได้คะแนนถึงเกณฑ์ตามวรรคสองให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้คะแนนถึง
เกณฑ์ที่ก าหนดอีกในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นได้รับต าแหน่งตามเสียงข้างมากเลยโดยไม่ต้อง
เลือกตั้งอีกในครั้งต่อไปก็ได้ 
 ข้อ 49 ให้ประธานคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งและแจ้งว่า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดที่ได้รับเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งนั้นให้ทุกคนได้ทราบ 
 ข้อ 50 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนมีหน้าที่สรรหา
และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 34 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 36 เป็นรองประธานสภานักเรียนอีก
ไม่น้อยกว่า 2 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 การพิจารณาแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งนั้นต้องค านึงถึงบุคคลที่มีความเหมาะสม 
 ข้อ 51 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอีกตามความเหมาะสมและไม่น้อยกว่า 12 คน โดยจะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 35 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 36 
 การพิจารณาแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องค านึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทีมต่าง ๆ ที่สมัครรับเลือกตั้งอย่าง
เป็นธรรม โดยให้มีผู้สมัครจากทุกทีมเป็นกรรมการอย่างน้อยทีมละ 1 คนด้วยโดยอนุโลมเว้นแต่ได้มีเหตุสุดวิสัยอัน
เกิดจากการไม่ให้ความยินยอมของบุคคลที่ถูกทาบทามนั้น  
 ข้อ 52 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 50 ให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนนั้น
ต้องไปรายงานตัวเพ่ือได้รับการประกาศผลจากประธานกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
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หมวด 4 

กำรด ำเนินนโยบำยพ้ืนฐำน 
 ข้อ 53 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งธรรมนูญฉบับนี้ 
 ข้อ 54 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องส่งเสริมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนักเรียนทุกคนรวมทั้ง
ประสานประโยชน์ระหว่างคณะครูและนักเรียนด้วย 
 ข้อ 55 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดท าโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนขึ้นภายใน
โรงเรียน 
 ข้อ 56 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดท าโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่
ปรึกษากรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาด 
 ข้อ 57 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของแต่ละภาคเรียนและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น 
 ข้อ 58 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการก าหนดกิจกรรมและ
การด าเนินกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน 
 ข้อ 59 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดท าโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่
ปรึกษากรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามธรรมนูญฉบับนี้ 
 ข้อ 60 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีการจัดท าโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่
เกี่ยวข้องในการจัดการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน 
 ข้อ 61 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ให้คณะกรรมการสภานักเรียนจัดให้มีคณะ   ที่
ปรึกษาและพัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจ านวนไม่เกิน 20 คน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการสภานักเรียนในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
 การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในคณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้และความสามารถในการบริหารงานและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน โดยให้เป็นนักเรียนที่เคยเป็นกรรมการสภานักเรียนมาก่อนเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยอ่ืนที่ไม่สามารถแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวได้ก็ให้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้นแทนและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ต้องให้ความยินยอมแล้ว 
 การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในคณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมตาม
จ านวนโดยเฉลี่ยตามห้องเรียนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 
 องค์ประกอบ  ที่มา อ านาจหน้าที่และการด าเนินกิจการของคณะที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ
การประชุมก าหนด 
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กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 ข้อ 62 คณะกรรมการสภานักเรียนต้องด าเนินการให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น 
 การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาและชี้แจงถึงบทบัญญัติต่าง ๆ ตามธรรมนูญฉบับนี้และให้
มีการแบ่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ที่ประชุมได้ก าหนด 
 ข้อ 63 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนต้องแบ่งหน้าที่งานต่าง ๆ ให้รองประธานสภา
นักเรียนที่แต่งตั้งตามข้อ 50 ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายอ านวยการและการคลัง งานฝ่ายวิชาการ งายฝ่ายกิจการ
นักเรียน งานฝ่ายบริการและสวัสดิการ งานฝ่ายแผนงานและโครงการ งานฝ่ายการด าเนินงานและติดตามมติการ
ประชุม งานฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน งานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 64 กรรมการสภานักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อ 32 
โดยตนสมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบ 
 คณะกรรมการสภานักเรียนอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการฝ่ายกี่คณะก็ได้แต่คณะกรรมการฝ่ายที่
ตั้งขึ้นนั้นต้องมีหน้าที่ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อ 32 และให้สังกัดในความดูแลของงานรองประธานสภา
นักเรียนตามข้อ 63 
 ข้อ 65 กรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งมีสิทธิด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฝ่ายได้ 2 คณะ แต่ ผู้ที่
ด ารงต าแหน่งประธาน รองประธานกรรมการสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนที่เป็นประธานกรรมการฝ่าย
ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฝ่ายนั้นได้เพียงคณะเดียว 
 ข้อ 66 ให้ประธานสภานักเรียนแต่งตั้งกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการ
สภานักเรียนและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการคนหนึ่งหรือสองคนก็ได้ 
 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการในคณะกรรมการสภานักเรียนต้องเป็นคณะกรรมการฝ่าย
ด าเนินงานและติดตามมติการประชุมด้วยโดยอนุโลม 
 เลขาธิการตามวรรคหนึ่งให้เป็นเลขาธิการการประชุมแต่ละครั้งด้วยโดยอนุโลม 
 ข้อ 67 การด าเนินการใด ๆ ที่เป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วนที่ต้องให้คณะกรรมการสภานักเรียน
ด าเนินการให้ประธาน รองประธานสภานักเรียนด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติของที่
ประชุม 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการด าเนินการที่ได้ท าไปนั้นต่อกรรมการสภานักเรียนภายใน
ครั้งแรกที่มีการเรียกประชุม 
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