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๑ 

 
 
 

ระเบียบโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
ว่าด้วยสภานักเรยีนและคณะกรรมการนกัเรียน 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
---------------------------------------------- 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการออกความ
คิดเห็น  เยาวชนของชาติ ซึ่งจะเตบิโตไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปนั้นจะต้อง เรียนรูเ้รือ่งการใช้สิทธิ 
ใช้ความคิดของตนเองเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารประเทศ ไม่ว่าจะทางตรงหรอืทางอ้อม  การมกีิจกรรมสภา
นักเรียนจึงเป็นการมสี่วนร่วมทางอ้อม โดยนักเรียนทุกคนมสีิทธิมาลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งและมสีิทธิเสรีภาพที่
จะออกความคิดเห็นเกี่ยว กับการท างานของสภานักเรียน 

กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกระบวนการจัดกจิกรรมที่สง่เสรมิการท างานที่เป็นระบบและมรีูปแบบเชิง
บรหิารจัดการ เพื่อสง่เสรมิความคิดในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าของนักเรียน เป็น
วิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัตจิรงิซึ่งสอดคล้องกบัการปฏิรปูการศึกษา  และด้วยโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็น
โรงเรียนทีส่ง่เสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในระบบรัฐสภา โดยได้จัดให้มสีภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนในฐานะผู้แทนองค์กรนักเรียน เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมของสภานักเรียนโดยนักเรียน เพือ่นักเรียน ตามวิถีประชาธิปไตย รวมถึงเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาความเป็นผู้น า การปฏิบัติกจิกรรมต่างๆทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมพฒันาผู้เรียน โดยมีบทบาท อ านาจ และหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ในระเบียบโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ว่าด้วยสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน พุทธศักราช 
๒๕๕๙ 

 เพื่อใหร้ะบบงานสภานักเรียนและคณะกรรมนักเรียนได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพในการท างาน
และสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใน
ระบบรัฐสภาของประเทศไทยอย่างแท้จริง และเพื่อให้เป็นพืน้ฐานความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่นักเรียน 
จึงมกีารด าเนินการจัดร่างระเบียบนี้ข้ึน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานใหเ้ป็นเอกภาพ  มีเสถียรภาพ และมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนของสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็น
ส าคัญ 
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๒ 

              ขอให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง ร่วมจิตร่วมใจเป็นเอกฉันท์ ในอันที่
จะปฏิบัติตามและพทิักษ์รกัษาระเบียบโรงเรียนบ้านไรพ่ิทยาคม ว่าด้วยสภานักเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นีเ้พื่อธ ารงคงไว้ซึง่รากฐานแหง่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนขององค์กรนักเรียน และน ามาซึ่งความผาสุก แก่
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านไรพ่ิทยาคมโดยทั่วกัน 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

......................................................................... 
ข้อ ๑     ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ว่าด้วยสภานักเรียนและ 

คณะกรรมการนกัเรียน  พุทธศักราช ๒๕๕๙” 
ข้อ ๒     ระเบียบนี้มผีลตัง้แต่วันที่ผู้อ านวยการโรงเรียนประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓      ในระเบียบโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม ว่าด้วยสภานักเรียนและคระกรรมการ 

นักเรียนพทุธศักราช ๒๕๕๘  ฉบับนี้  ค าว่า 
“โรงเรียน”  หมายถึง   โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรสี าโรง  

 จังหวัดสุโขทัย 
“นักเรียน”  หมายถึง   นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
“พรรคนักเรียน” หมายถึง  คณะนักเรียนที่รวมตัวกันจัดต้ังข้ึนเป็นพรรค โดยได้รับ 

การจดแจ้งการจัดต้ังพรรคตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ 
นักเรียนตามวิถีทางประชาธิปไตย   มุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้า 
สมัครรับเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน และมี 
การด าเนินกจิกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  
อย่างต่อเนื่อง    

“สภานักเรียน”  หมายถึง  สภานักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
“คณะกรรมการนักเรียน” หมายถึง  คณะกรรมการผู้แทนนกัเรียนโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
“ประธานสภา”  หมายถึง  ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านไรพ่ิทยาคม 
“ประธานนักเรียน” หมายถึง  ประธานคณะกรรมการนกัเรียนโรงเรียนบ้านไรพ่ทิยาคม 
“สภาที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน” หมายถึง    สภานักเรียนชุดเก่า จ านวน ๒ คน  

       ที่ได้รับคัดเลือกจากประธานนักเรียน เพื่อเป็น 
       คณะผู้ให้ค าปรึกษาแกส่มาชิกสภานักเรียน 

“ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน”  หมายถึง คณะครูที่ดูแลสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
“นายทะเบียนพรรคนักเรียน”  หมายถึง  นายทะเบียนพรรคนักเรียนที่ตัง้ข้ึนมาเพื่อให ้
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๓ 

                                                                       นักเรียนจัดต้ังพรรคนักเรียนเข้าร่วมในสภา 
               นักเรียน 

“เลขานุการ”            หมายถึง   เลขานุการสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรยีน  ซึ่ง 
   หมายถึงสมาชิกสภานักเรียนคนใดคนหนึง่ซึง่ได้รับคัดเลือกจาก 

     ประธานสภานักเรียนให้เป็นเลขานุการสภานักเรียน                                                                             
“บุคลากร”              หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญัตคิรูและ 

                                                         บุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  ทั้งนี้รวม 
                                                    ไปถึง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
                                   ของโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
 

 
หมวดท่ี ๒ 

พรรคนักเรียน 
..................................................................... 

ส่วนท่ี ๑ 
การจัดตั้งพรรคนักเรียน 

......................................................... 
 

ข้อ ๔ นักเรียนซึ่งไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองในโรงเรียน มจี านวนต้ังแต่ ๑๐ คนข้ึนไปมี 
สิทธิร่วมกันด าเนินการจัดต้ังพรรคนักเรียนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่สร้างเจตนารมณ์ทางการแสดงสิทธิของ
นักเรียนเพื่อด าเนินการในทางกจิกรรมให้เป็นตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางประชาธิปไตยภายใต้นโยบายของ
โรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ในการจัดต้ังพรรคนักเรียน  ให้ผูจ้ัดต้ังพรรคนักเรียนจัดให้มกีารประชุมเพื่อก าหนดนโยบายพรรค 
เลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารพรรค และหาทีป่รกึษาพรรค 

ข้อ ๕ ให้ผู้ประสงค์จัดต้ังพรรคนกัเรียน ยื่นค าขอจัดต้ังพรรคนักเรียนพร้อมกับนโยบาย 
ของพรรคต่อนายทะเบียน 
         ค าขอจัดต้ังพรรคนักเรียนใหเ้ป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนพรรคนักเรียนก าหนดซึง่อย่างนอ้ยต้องมี
รายการดงัต่อไปนี ้

(๑) ช่ือ และ ช่ือย่อ ของพรรค 
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรค 
(๓) ช่ือ ช้ัน และลายมือช่ือของผูจ้ัดต้ังพรรค 
(๔) รายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรค 
(๕) ช่ือครูที่ปรึกษาพรรค 
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๔ 

(๖) สถานที่ตั้งพรรค 
ข้อ ๖   พรรคนักเรียนต้องมีนโยบาย  ซึ่งไมก่่อใหเ้กิดการแตกแยกในเรือ่งเช้ือชาติหรือ 

ศาสนาระหว่างนักเรียนในโรงเรียน  ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ  ไม่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน หรือกฎหมาย  
รวมถึงความสงบเรียบร้อยของโรงเรียน  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา   อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือไม่ขัดต่อจารีตประเพณี  วิถีชีวิต  ศีลธรรม  และ
วัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติ 

ข้อ ๗  คณะกรรมการบรหิารพรรคนกัเรียน  ประกอบด้วย  หัวหน้าพรรค  รองหัวหน้า 
พรรค  เลขาธิการพรรค  ผู้ช่วยเลขานุการพรรค  เหรญัญิกพรรค  โฆษกพรรค  และกรรมการบริหารส่วนอื่นๆ
ตามความเห็นของสมาชิกพรรค  ซึ่งเลอืกตั้งจากสมาชิกพรรคนักเรียน  และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  ไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยจากฝ่ายกจิการนักเรียน เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ 
                 ข้อ ๘   ให้นายทะเบียนพรรคนักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง  เมื่อถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงจด
แจ้งการจัดต้ังพรรคนักเรียนโดยระบุช่ือพรรคนักเรียน  ภาพเครื่องหมายพรรคนักเรียน  นโยบายพรรคนักเรียน  
รายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรคนักเรียน  แล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน 
 

 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การด าเนินกิจการของพรรคนักเรียน 

............................................................ 
 

ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของพรรคให ้
เป็นไปตามนโยบายของพรรคและมติที่ประชุมของพรรค  ด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต  
เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน  และต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคนักเรียน 
                   ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้แทนของพรรคในกจิการอันเกี่ยวกบับุคคลภายนอก  ซึ่งการนี้  หัวหน้า
พรรคจะมอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งหรอืหลายคนท าการแทนก็ได้ 
                    กรรมการบรหิารพรรคต้องรับผิดชอบร่วมกนัในการด าเนินกจิการต่างๆของพรรค 
                    กรรมการบรหิารพรรคไม่ต้องรับผิดชอบตามวรรค ๓ หากพสิูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการ
นั้นและได้คัดค้านในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคโดยปรากฏในรายงานการประชุม 
                      ข้อ ๑๐  คณะกรรมการบรหิารพรรคมีหน้าที่ตอ้งควบคุมไม่ให้สมาชิกกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึง่  อันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
                      ข้อ ๑๑  ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านไรพ่ิทยาคม  โดยยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง และด้วยความสมัครใจ 
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๕ 

ในกรณีที่พรรคใดแอบอ้างว่าผูส้มัครเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่รูเ้ห็นหรือสมัครใจผู้ที่ถูกแอบอ้าง  อาจแจง้
ต่อนายทะเบียนพรรคนักเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจรงิและพิจารณาลบช่ือของผูส้มัครนั้นออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคนักเรียนนั้น  โดยให้ถือว่าผู้นั้นไมเ่คยเป็นสมาชิกของพรรคนักเรียนดังกล่าวมาตัง้แต่ต้น 

นายทะเบียนสมาชิกพรรคนักเรียนต้องจัดท าทะเบียนสมาชิกและเอกสารต่างๆให้ตรงตามความเป็น
จริงและเก็บรักษาไว้พร้อมที่จะให้นายทะเบียนหรือผูซ้ึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได ้

ข้อ ๑๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมือ่ 
(๑) ลาออก 
(๒) พรรคมมีติให้ออกเพราะกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณหรอืมติของพรรค 
(๓) พรรคทีผู่้นั้นเป็นสมาชิกสิ้นสภาพความเป็นพรรค  เลิกหรือยบุพรรคไป 
(๔) เป็นสมาชิกพรรคนักเรียนในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึง่พรรค 

การลาออกจากสมาชิกตาม (๑) ให้ถือว่าสมบรูณ์เมื่อได้ย่ืนใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค       
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตาม (๒) ถ้าสมาชิกผู้นั้นด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภานักเรียนด้วย มติของ

พรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบรหิารพรรคและสมาชิกสภานักเรียนทีส่ังกัดพรรคนั้น 
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุม 
                       เมื่อการสิ้นสุดสมาชิกภาพตาม (๒) เป็นไปตามวรรคสามแล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกภาพของการ
เป็นสภานักเรียนสิ้นสุดลงด้วย 

ข้อ ๑๓     ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นสมาชิกพรรคนักเรียนในขณะเดยีวกันเกินกว่าหนึง่พรรค 
ข้อ ๑๔     พรรคนักเรียนต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

                       การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระท าโดยที่ประชุมสามญัของพรรค 
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค 
(๒) รายงานการด าเนินกจิการของพรรคที่ได้ด าเนินการไปในระยะเวลาทีผ่่านมา 

ข้อ ๑๕   การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักเรียน  ให้เป็นความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

ข้อ ๑๖   ให้คณะกรรมการบรหิารพรรคจัดท ารายงานการด าเนินกิจการของพรรคในรอบปี 
การศึกษาให้ถูกต้องตามความเปน็จริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปกีารศึกษา เพื่อประกาศให้นักเรยีนทราบโดยทั่วกัน เว้นแต่พรรคที่จัดต้ังข้ึนยังไม่ถึง 
๓๐ วัน 

 
เมื่อครบตามระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากพรรคใดยังไม่ได้รายงาน ให้นายทะเบียนมี

อ านาจสัง่ใหห้ัวหน้าพรรครายงานภายใน ๗ วัน ถ้าพ้นก าหนดระยะเวลาแล้วยังมิไดร้ายงานไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
นายทะเบียนประกาศยุบพรรคนั้นโดยชอบธรรม 

โดยการยุบพรรคตามวรรคสาม ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรถึงหัวหน้าพรรคนั้น และประกาศต่อ
นักเรียนให้ทราบโดยทั่วกันภายใน ๓ วัน 
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๖ 

 
ส่วนท่ี ๓ 

การยุบหรือเลิกพรรคนักเรียน 
.................................................................. 

 
ข้อ ๑๗   พรรคนักเรียนย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคนกัเรียนด้วยเหตุใดเหตหุนึ่ง 

ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักเรียน 
(๒) ไม่มีการเรียกประชุมสามัญพรรคของภาคการศึกษาน้ัน 
(๓) เป็นไปตามมติของพรรคนั้น 

ข้อ ๑๘   เมื่อพรรคนักเรียนกระท าการอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ อาจถูกนายทะเบียนสั่ง 
ยุบพรรค 

(๑) กระท าการเพื่อให้ได้มาซึ่งการชนะเลือกตัง้โดยวิธีการอันมิชอบ 
(๒) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบนี้  ซึ่งมีผลท าใหก้ารด าเนินงานของ

สภานักเรียนมิได้เป็นไปโดยสจุริตและไรป้ระสทิธิภาพ  
(๓) กระท าการอันเป็นต้นเหตุใหเ้กิดความกระด้างกระเดื่องในโรงเรียน น ามา

ซึ่งความไม่สงบกระทบต่อวิถีอันดีงามของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดท่ี ๓ 
สภาและคณะกรรมการนักเรียน 

.......................................................... 
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๗ 

ส่วนท่ี ๑ 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภานักเรียน 

........................................................... 
ข้อ ๑๙  สภาและคณะกรรมการนักเรียนประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๔๕ คน ซึ่งมาจากการ 

เลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือ จ านวน ๑๐ คน มาจากการแต่งตัง้โดยความสมัครใจและสภาเห็นชอบให้แต่งตั้ง
(เลอืกจากผูล้งสมัครรบัเลือกตั้งที่มปีระวัติการท างานด)ี จ านวน ๑๐ คน ตัวแทนห้องเรียนละ ๑ คน  
จ านวน 23 คน  และสภาที่ปรกึษาอีก ๒ คน 

ในการเลือกตัง้ใหผู้้มีสทิธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนใน ๑ บัตรเลือกตัง้ โดยการเลอืกพรรค พรรคที่ได้
คะแนนสูงสุดหัวหน้าพรรคได้เป็นประธานนักเรียน สมาชิกพรรคทัง้ ๑๐ คน ก็ได้เข้ามาเป็นสภานักเรียน 
ในกรณีที่ผูม้ีสทิธิเลอืกตั้งไมป่ระสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้ออกเสียงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
                           การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
                           ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภานักเรียนว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ใหส้ภานักเรียนท างาน
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่                          

ข้อ ๒๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือนกัเรียน  คณะครู ลูกจ้าง โรงเรยีนเมืองบ้านไร่พทิยาคม โดยแต ่
ละคนมสีิทธิเลือกตั้งคนละ ๑ สิทธิเท่านั้น 

ข้อ ๒๑  ผู้สมัครรบัเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภานักเรียนจะต้องสงักัดพรรคนักเรียนด้วย 
พรรคนักเรียนทุกพรรคจะต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งให้ครบบัญชี จ านวน ๑๐ คน แต่จ านวน

สมาชิกในพรรคมจี านวนมากกว่า ๑๐ คน ก็ได้ 
ข้อ ๒๒  อายุของสภานักเรียนมกี าหนดคราวละ ๑ ปีการศึกษา โดยจะสิ้นสุดลง  

ณ วันที่ ๑ มิถุนายนของปีการศึกษาถัดไป 
เมื่ออายุของสภานักเรียนสิ้นสุดลง จะต้องจัดให้มกีารเลือกตั้งใหม่ นับตัง้แต่วันสิ้นสุดลงของสภา

นักเรียน 
เมื่อการเลือกตัง้เสรจ็สิ้นแล้วให้ทีป่รกึษารีบด าเนินการประกาศผลการเลือกตัง้ และน าเสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อออกค าสัง่โรงเรียนแต่งตั้งต่อไป 
ข้อ ๒๓  การออกค าสั่งแต่งตัง้สภานักเรียนให้ด าเนินการภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปี 

การศึกษานั้นๆ 
ข้อ ๒๔  สมาชิกสภานักเรียนคนใด  ขาดการประชุมติดต่อกนั เกิน ๔ ครั้ง ถือว่าให้พ้นจาก 

สถานภาพการเป็นสมาชิกสภานักเรียนนบัตั้งแต่วันที่ขาดการประชุมครัง้ที่ ๔ 
ความตามวรรคหนึ่งให้รวมถงึการขาดการประชุมสะสมเกิน ๗ ครั้งด้วย 
ความตามวรรคหนึ่งและสองไมส่ามารถนับรวมถึงผูท้ี่ลาการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

ประธานสภาได ้
ข้อ ๒๕  สภานักเรียนต้องประชุมครั้งแรกเพือ่เลือกประธานสภาและรองประธานสภา  

ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
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๘ 

การประชุมตามวรรคหนึง่จะตอ้งมสีมาชิกเข้าร่วมประชุมไมน่้อยกว่าสี่ในห้าของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ในสภานักเรียน 

ส่วนท่ี ๒ 
การเลือกต้ังประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน 

............................................................... 
 

ข้อ ๒๖  การเลือกตัง้ประธานสภานักเรียน  สมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนกัเรียน  
แต่ละคนมีสทิธิเสนอช่ือได้ ๑ ช่ือ  การเสนอน้ันต้องมเีพื่อนสมาชิกสภานักเรียนรบัรองไม่น้อยกว่า ๕ คน 
  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้ใดเพียงช่ือเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอช่ือนั้นเป็นผู้ได้รบัเลือก 
  ถ้ามีการเสนอช่ือหลายช่ือใหอ้อกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
  ให้ปรกึษาผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนประกาศช่ือผู้ไดร้ับเลือกต่อทีป่ระชุม 
 ประธานสภานักเรียนเป็นสมาชิกสภานักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรอืคณะที่ปรึกษาสภา
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ ก็ได ้
  ข้อ ๒๗  การเลือกรองประธานสภานักเรียน ให้น าความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการเลือกรองประธานสภานักเรียน ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจงึเลือกรอง
ประธานสภาคนทีส่อง 

ข้อ ๒๘  เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้ว ให้ที่ปรึกษามหีนังสือแจง้ไป 
ยังฝ่ายกจิการนักเรียนโดยเร็ว เพื่อรายงานแกผู่้อ านวยการโรงเรียน เพื่อแต่งตั้งต่อไป 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
อ านาจและหน้าท่ีของประธานสภา  ท่ีปรึกษา และเลขานุการสภานักเรียน 

------------------------------------------------ 
ข้อ ๒๙   ประธานสภานักเรียนมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

    (๑) เป็นประธานของทีป่ระชุมสภานักเรียน 
 (๒) ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสภานักเรียนและคณะกรรมการนกัเรียน 

   (๓) ควบคุมการรกัษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา 
   (๔) เป็นผู้แทนสภาในกจิการภายนอก 
   (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา 
   (๖) อ านาจและหน้าที่อื่นสภานักเรียนและคณะครูเห็นสมควร 
ข้อ ๓๐  รองประธานสภานักเรียนมีอ านาจและหน้าที่ช่วยประธานสภานักเรียนในกจิการ 

อันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภา หรือปฏิบัติตามทีป่ระธานสภามอบหมาย 
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๙ 

 เมื่อไม่มผีู้ด ารงต าแหนง่ประธานสภา หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ในกรณีที่มรีอง
ประธานสภาสองคน  ถ้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งไมอ่ยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ให้รองประธาน สภาคน
ที่สองเป็นผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

ข้อ ๓๑ สภาที่ปรึกษามีอ านาจ หน้าที่ต่อไปนี ้
    (๑)  นัดประชุมสภาครั้งแรก 
                     (๒)  ช่วย และ ควบคุมการนับคะแนนเสียง 
    (๓)  ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
      (๔)  ควบคุมการปฏิบัตงิานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
   (๕)  ให้ค าปรึกษาอันเห็นสมควรในกจิการสภานักเรียน 
    (๕)  หน้าที่อื่นตามที่สมควรอันเป็นประโยชน์ต่อสภานักเรียน 

ข้อ ๓๒  เลขานุการมีหน้าที่จัดท างานรายการประชุมและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนน 
 เลขานุการสภานักเรียน สามารถขอใหส้มาชิกสภาผู้แทนนักเรียน จ านวนไม่เกินห้าคนช่วยเหลอืในงาน
เลขานุการสภานักเรียน ทั้งนี้ให้แจง้ต่อประธานสภานักเรียน เพื่อแจ้งต่อสมาชิกสภานักเรียนต่อไป 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การประชุม 

................................................................ 
ข้อ ๓๓  การประชุมสภานักเรียนให้เป็นไปตามมติที่สภาก าหนดไว้  แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ประธานสภาจะสัง่งดการประชุมครัง้ใดก็ได ้
 ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพเิศษ ให้เรียกประชุมได้ 
 สภานักเรียนต้องมกีารประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

ข้อ ๓๔  การนัดประชุมต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เว้นแต่เมื่อได้บอกนัดในที ่
ประชุมแล้ว 

ข้อ ๓๕  การจัดระเบียบวาระการประชุมใหจ้ัดล าดับ ดังตอ่ไปนี้ 
        (๑) เรือ่งทีป่ระธานจะแจง้ต่อทีป่ระชุม 
        (๒) รับรองรายงานการประชุม 
        (๓) เรือ่งทีร่องประธานและหัวหน้านักเรียนฝ่ายต่างๆพจิารณาเสรจ็แล้ว 
        (๔) กระทู้ถาม 
         (๕) เรือ่งที่ค้างพิจารณา 
         (๖) เรือ่งทีเ่สนอใหม ่
         (๗) เรือ่งอื่น ๆ 
 ในกรณี ที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรือ่งด่วน จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็
ได้แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่หัวหน้านกัเรียนฝ่ายต่างๆพิจารณาเสรจ็แล้วไม่ได้ 
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๑๐ 

ข้อ ๓๖  ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกที่มาประชุมลงช่ือในเอกสารทีจ่ัดไว้ เมื่อม ี
สมาชิกลงช่ือมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูจ่ึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธาน
ด าเนินการประชุมได้ 

ข้อ ๓๗  เมื่อพ้นก าหนดประชุมไป ๒๐ นาทีแล้ว จ านวนสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม 
 ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้ เว้นแต่เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน จงึอนุโลมใหป้ระชุมได้ 

ข้อ ๓๘  การประชุม ให้ทีป่ระชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มอียูใ่นระเบียบวาระการประชุม 
 และต้องด าเนินการพจิารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๓๙  ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุม ให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธาน 
อนุญาตแล้ว จึงยืนข้ึนกล่าวได้และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานเท่านั้น 

ข้อ ๔๐  ถ้ากรรมการนักเรียนขอแถลงหรือช้ีแจงเรื่องใดต่อที่ประชุม ให้ประธานพิจารณา 
อนุญาต  สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องทีแ่ถลงหรือช้ีแจงนั้นได้ 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่สภาพิจาณาเรือ่งทีเ่กี่ยวกบับุคคลคณะอื่น ให้ผู้แทนของคณะบุคคลนั้นมี 
สิทธิเข้าแถลงหรือช้ีแจงต่อที่ประชุมได้เมือ่ประธานอนุญาต 

ข้อ ๔๒  รายงานการประชุม เมื่อที่ปรึกษาตรวจแล้ว ก่อนทีจ่ะเสนอใหส้ภารบัรอง ให้ท า 
ส าเนาแจกจ่ายให้แก่สมาชิกเพื่อตรวจดูได ้
 รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องมีรายช่ือสมาชิกทีม่าประชุมดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริงโดยยื่นค า
ขอแก้ไขเพิ่มเติมตอ่สภานักเรียนโดยต้องมผีู้รบัรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

ข้อ ๔๓  เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมครัง้ใดแล้ว ให้ประธานสภาลงลายมอืช่ือไว้ 
 รายงานการประชุมที่ได้รบัรองแล้ว แต่ประธานสภายังมิได้ลงลายมือช่ือหรอืรายงานการประชุมที่ยัง
มิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้นสุดลง ให้ทีป่รึกษาบันทึกเหตุน้ันไว้และเป็นผูร้ับรองความถูกต้อง
ของรายงานการประชุมนั้นเอง 

ข้อ ๔๔  ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภา และต้องมจี านวน 
สมาชิกรบัรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เว้นแต่เป็นญัตติที่เพิง่เกิดเหตุการณ์ข้ึนให้สามารถเสนอในทีป่ระชุมได้ 

ข้อ ๔๕  ญัตติขอให้สภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือขอให้คณะกรรมาธิการสามญัคณะ 
ใดคณะหนึ่งกระท ากจิการ พจิารณาหรือศึกษาเรื่องใด อันอยู่ในอ านาจหน้าทีส่ภา ถ้าสมาชิกเป็นผูเ้สนอต้องมี
จ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๕ คน 

ข้อ ๔๖  ญัตติที่จะก่อใหเ้กิดผลใช้บงัคับส่วนรวม ต้องเสนอเป็นร่างระเบียบ/ข้อบังคับ 
                ในการพิจารณาระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ใหพ้จิารณาเป็นสี่วาระ คือ 

                    (๑)รับในหลักการ 
                    (๒)ประธานนักเรียนหรือหัวหน้านักเรียนพจิารณา 
                    (๓)พิจารณารายมาตรา 
                    (๔)พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ในกรณีที่สภามีความเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องตั้งกรรมาธิการให้ด าเนินการตาม (๓) ต่อไป 
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ข้อ ๔๗  ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติให้ยกเรือ่งอื่นข้ึนปรึกษาหรอืพิจารณา  ให้ญัตติเดิมเป็น 
อันตกไป 

ข้อ ๔๘  ญัตติที่ไม่ได้เสนอล่วงหน้าเป็นหนงัสือ  ใหผู้้รบัรองญัตติแสดงการรบัรองโดยวิธี 
ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ   

ข้อ ๔๙   การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรอืเกี่ยวกบัประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่  ต้องไม่ 
 ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้อื่น 
 ห้ามผูอ้ภิปรายแสดงกริิยาหรือใช้วาจาอันไมสุ่ภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสี บุคคลใด  และห้ามกล่าวถึงช่ือ
สมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 

ข้อ ๕๐  สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ยืนและยกมอืข้ึนพ้นศีรษะ 
ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นช้ีแจง  แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบนี้ตามที่ประท้วงหรอืไม่ค า
วินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแกผู่้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรอืเรื่องอื่นใด
อันเป็นทีเ่สียหายแกผู่้นั้น 

ข้อ ๕๑   เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ ๕๐ ผูอ้ภิปรายอาจถอนค าพูดของตนหรือตามค าวินิจฉัย 
ของประธาน ให้ประธานบันทึกการไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม 

ข้อ ๕๒  การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ 
                        (๑)ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
                        (๒)ที่ประชุมลงมติใหป้ิดอภิปราย 
                        (๓)ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นข้ึนพจิารณา 

ข้อ ๕๓  ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ทีป่ระชุม 
วินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได ้

ข้อ ๕๔  เมื่อการอภิปรายไดยุ้ติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติใน 
เรื่องนั้น จึงให้ผูซ้ึ่งมสีิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึง่ในแต่ละญัตติมีสทิธิ อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครัง้
สุดท้ายก่อนที่ ที่ประชุมจะลงมต ิ

ข้อ ๕๕  ประธานสภาอาจอนุญาตให้กรรมการนักเรียนมอบหมายใหบุ้คคลใดๆ  ช้ีแจง 
ข้อเท็จจรงิต่อทีป่ระชุมประกอบการอภิปรายของคณะกรรมการนักเรียนก็ได้ 

ข้อ ๕๖  ในกรณีที่จะต้องมมีติของสภา  ให้ประธานแจง้ใหส้มาชิกทราบก่อนลงมติ 
ข้อ ๕๗  เสียงข้างมากนั้นหมายถึง ถ้าความเห็นของทีป่ระชุมมีตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป ให้ถือ 

เอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากทีสุ่ด 
                 ในกรณีที่มีความเห็นอย่างเดียวให้ถือเอาคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทัง้หมดเท่าที่
มีอยู่ของสภานักเรียนเป็นเสียงข้างมาก 
                 ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ ๕๘   การออกเสียงลงคะแนนที่ไม่มีข้อบังคับเป็นอย่างอืน่ให้กระท าเป็นการเปิดเผยโดย 
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การยกมอื แต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูร้ับรองไม่น้อยกว่า ๓๐ คนขอให้กระท าเป็นการลบัจงึใหล้งคะแนน
ลับ 

ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติให้ลงคะแนนลบัตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู ้
รับรองมากกว่าใหล้งคะแนนโดยเปิดเผย 
                 การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได ้

ข้อ ๕๙  การออกเสียงลงคะแนนเลือก หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดให ้
ท าเป็นการเปิดเผย เว้นแต่สมาชิกสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น และให้ยกเว้นในการเลือกประธานและรอง
ประธานสภา 

ข้อ ๖๐  การออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้กรรมการนกัเรียน ซึ่งเป็นสมาชิกในขณะเดียวกัน 
ออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องที่คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้เสนอ 

ข้อ ๖๑  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) การยกมอื 
   (๒) เรียกช่ือสมาชิกตามบัญชีรายช่ือสมาชิก ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนโดย
การลั่นวาจา 

ข้อ ๖๒  การออกเสียงลงคะแนนลบัมีวีปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) เขียนเครือ่งหมายบนแผ่นกระดาษที่เลขานุการสภานักเรียนจัดให้ ผู้เห็นด้วยให้

เขียนเครื่องหมาย   ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย  ส่วนผู้ไม่ออกเสียงใหเ้ขียน 
เครื่องหมาย  

              (๒) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
ข้อ ๖๓  สมาชิกซึ่งเข้ามาในทีป่ระชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียง 

ลงคะแนนได้ก่อนประธานสัง่ปิดการนบัคะแนน 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๕ 
อ านาจ หน้าท่ี ของคณะกรรมการสภานักเรียน 

............................................................. 
ข้อ ๖๔ สภานักเรียนมีอ านาจดังต่อไปนี ้

   (๑) พิจารณานโยบายและแนะน าเสนอความคิดเห็น ในการท างานส่วนต่างๆของ
คณะกรรมการนกัเรียน 

 (๒) ปกป้องคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรยีน  โดยใช้ 
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๑๓ 

กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี 
(๓) สร้างโอกาสใหเ้พื่อนนกัเรียน ได้เรียนรูก้ารอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่าง 

สงบสุข 
    (๔) เสนอความคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไปยังผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 (๕) คิดริเริม่โครงการที่เป็นประโยชน์  สามารถปฏิบัติได้จริง  และส่งผลต่อการ 
พัฒนาโรงเรียน  ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน 
    (๖) เสนอแนะ กิจการงานต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน 
    (๗) ถ่วงดุลการท างานกบัคณะกรรมการนักเรียน 
    (๘) ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจัดข้ึนไปยัง
สมาชิกภายในโรงเรียน 
    (๙) ให้ความร่วมมอื  และช่วยเหลอืกิจกรรม  โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและ
คณะกรรมการนกัเรียน 

ข้อ ๖๕  สมาชิกสภานักเรียนมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มอียู่ มีสทิธิเข้าช่ือขอเรียกประชุมวิสามญัได้ 

ข้อ ๖๖ สมาชิกสภานักเรียนมสีิทธิตั้งกระทู้ถาม  ประธานและคณะกรรมการนักเรียนใน 
เรื่องเกี่ยวกบัการงานในหน้าที่ได้ 

ข้อ ๖๗  สมาชิกสภานักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของสมาชิกทั้งหมดทีม่ีอยู่ มีสทิธิ 
เข้าช่ือยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจประธานคณะกรรมการนกัเรียน  ในญัตตินี้จะต้องมีการ
เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการนกัเรยีนคนต่อไปด้วย 
 การลงมติตามวรรคหนึง่จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
 เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดจะไม่สามารถยื่นญัตติลักษณะนี้ได้อีกตลอดภาคเรียนนั้น 
 ในกรณีที่มมีติไม่ไว้วางใจและได้คะแนนเสียงตามวรรคสอง  ให้ที่ปรึกษาน าช่ือผูท้ี่ได้รับการเสนอช่ือ
ตามวรรคหนึง่เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อแต่งตัง้ต่อไป 

ข้อ ๖๘  สมาชิกสภานักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที ่
มีอยู่ของสภานักเรียน มสีิทธิเข้าช่ือยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 ให้น าบทบัญญัติข้อ ๖๗ วรรคสอง และ วรรคสาม มาบงัคับใช้โดยอนุโลม 
 

 
หมวดท่ี ๔ 

คณะกรรมการสภานักเรียน 
................................................................. 

ส่วนท่ี ๑ 
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๑๔ 

การได้มาซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียน 
...................................................... 

 
ข้อ ๖๙  คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย ประธานนักเรียน ๑ คน และ 

คณะกรรมการนกัเรียนซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแตง่ตั้งจ านวนทั้งสิ้น  ๔๔  คน 
ข้อ ๗๐  ให้ประธานสภานักเรียนพิจารณาความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รบัแต่งตั้งเป็น 

ประธานนักเรียนอกีครั้งหนึ่งหรอืจะเป็นบุคคลทีเ่ป็นหัวหน้าพรรคที่ได้รับการเลือกตัง้มาก็ได้ สมาชิกแต่ละคนมี
สิทธิ เสนอช่ือบุคคลได้หนึง่ช่ือ การเสนอน้ันต้องมจี านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และสมาชิกแต่ละคนมสีิทธิรบัรองได้หนึ่งช่ือ 
                การรับรองใหก้ระท าเป็นการเปิดเผยโดยการยกมือ 
                ผู้ที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานนักเรียนต้องได้รับความเห็นชอบเกินกึง่หนึง่ของ
สมาชิกทัง้หมดที่มีอยู่ในสภานักเรียน 
                 ประธานนักเรียนจะต้องเป็นสมาชิกสภานักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ หรือ ๕ 
ในปีการศึกษานั้น 

ข้อ ๗๑  การออกเสียงลงคะแนนพจิารณาให้ความเห็นชอบประธานนักเรียน ให้กระท าเป็น 
กรณีเปิดเผยโดยการเรียกช่ือสมาชิกตามบญัชีรายสมาชิก ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนโดยการลั่นวาจา 
ตามข้อ ๖๑ (๒) และให้ประธานประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

ข้อ ๗๒  ถ้าการออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้ความเห็นชอบประธานนักเรียนไม่มผีู้ได้รับ 
คะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้น าคนที่รบัคะแนนสูงสุด ๒ คนมา
ออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๗๐ ใหมอ่ีกครัง้ แต่ถ้าคะแนนเสยีงยังไม่เกินกึ่งหนึ่งให้เสนอช่ือบุคคลผู้ใดได้รบั
คะแนนเสียงสูงสุด รบัแต่งตั้งเป็นประธานนักเรียน 

ข้อ ๗๓  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนสรรหาบุคคลผู้จะมาด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการสภานักเรียน ตามข้อ ๖๙ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือก 
            ข้อ ๗๔  อายุของคณะกรรมการสภานักเรียน มีก าหนดคราวละหนึ่งปีการศึกษานับแต่วัน 
เลือกตั้งโดยจะหมดวาระพร้อมกนั 
                  ในกรณีที่อายุของคณะกรรมการนักเรียนสิ้นสดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ ให้คณะกรรมการ
นักเรียนชุดเดมิรักษาการไปพลางก่อนจะมีคณะกรรมการนกัเรียนชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ 
                  ข้อ ๗๕  คณะกรรมการนกัเรียนจะเข้ารบัหนา้ที่นับตั้งแต่วันทีผู่้อ านวยการแต่งตัง้ 
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๑๕ 

 
ส่วนท่ี ๒ 

อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน 
........................................................... 

ข้อ ๗๖ คณะกรรมการสภานักเรียน มีต าแหนง่หลักดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) ประธานนักเรียน 
 (๒) รองประธานนักเรียน 
 (๓) เลขานุการ 
 (๔) เหรัญญิก 
 (๕) หัวหน้าคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายวิชาการ 
 (๖) หัวหน้าคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายกจิกรรม 
 (๗) หัวหน้าคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 (๘) หัวหน้าคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายปกครอง 
 (๙) หัวหน้าคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายคุณธรรม 
ให้แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รบัผิดชอบดังนี ้
 (๑)  ประธานนักเรียน  

                         มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการจัดกจิกรรมของคณะกรรมการนักเรียนทัง้หมด และจัด 
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า มีการบอกแถว น าสวดมนต์ แผ่เมตตา และควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย
ตลอดเวลาในขณะทีท่ ากิจกรรมหน้าเสาธง 
                   (๒) หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ   
                          มีหน้าที่รบัผิดชอบ จัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่งเสริมความรู้ ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ประสานงานติดต่อกับครูฝ่ายวิชาการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนกัเรียน 
                   (๓)  หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม 
                        มีหน้าที่รบัผิดชอบ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ประสานงานการจัดกจิกรรมของสภา
นักเรียนและของทางโรงเรียน ทัง้การจัดกจิกรรมใดๆอันเป็นประโยชน์กบันักเรียนและโรงเรียนทัง้ภายในและ
ภายนอก 
                   (๔)  หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายบริหารท่ัวไป 
                        มีหน้าที่รบัผิดชอบจัดกจิกรรมหน้าเสาธง ร่วมกับครูผูป้ฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของสภานักเรียน และเรือ่งต่างๆที่เปน็ประโยชน์โดยส่วนรวมแก่นักเรียน ร่วมมือกบัครู
เวรประจ าวัน ตรวจพื้นที่เขตรับผิดชอบ และช่วยกิจการงานอื่นๆของโรงเรียน 
                     (๕) หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปกครอง 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมความมรีะเบียบวินัยของนักเรียน สอดส่องดูแลความ 
ประพฤติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน ร่วมกับครทูี่ปรึกษา และครฝู่ายปกครอง 
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๑๖ 

  (๖)  หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายคุณธรรม  
มีหน้าทีร่ับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย และ
ร่วมมือกบัครฝู่ายคุณธรรมจัดกจิกรรมทั้งภายใน-นอกโรงเรยีน กิจกรรมต่างๆทางศาสนา 
                     (๗)  เลขานุการ  ให้มีหน้าที่จัดท าระเบียบวาระการประชุม  การเรียกประชุมสภานักเรียน 
และการรายงานการประชุม การบันทกึกิจกรรมอื่น 

(๘) เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ การจัดสรร และของบประมาณกบั 
ทางโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก 
  (๙) คณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละฝ่าย ใหป้ฏิบัติงานตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย
และตามค าสัง่ของหัวหน้างานแตล่ะฝ่ายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗๗   ให้มีการประชุมหัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่างๆ สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ในวัน 
สุดสปัดาหเ์พื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
  ข้อ ๗๘ สภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนพ้นจากต าแหน่งด้วยสาเหตุดังนี ้
                                (1)  หมดวาระใน  1  ปีการศึกษา 
                                (2)  ลาออก 
                                (3)  ย้ายโรงเรียน 
                                (4)  ที่ประชุมสภานักเรียนลงมติ 2 ใน 3 ให้ออก ด้วยเหตุที่ไมส่ามารถให้ท าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพได้ 
                                (5)  ครูที่ปรึกษาโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการให้ออกด้วยเหตุบกพรอ่งต่อ
หน้าที ่

ข้อ ๗๙  เมื่อสภานักเรียนและคณะกรรมการนกัเรียนพ้นจากหน้าที ่ให้ปฏิบัติงานเท่ากับ 
จ านวนที่มีอยู ่
ข้อ ๘๐  สภานักเรียนและคณะกรรมการนกัเรียน ต้องบริหารงานบนหลักการรบัผิดชอบ 

ร่วมกัน โดยมอี านาจหน้าทีอ่ื่นๆหรือตามที่ได้รับมอบหมายดงัต่อไปนี ้
                            (๑) ก าหนดนโยบายการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน 
                            (๒) รับผิดชอบงานและกจิกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
                            (๓) ร่วมคิดริเริ่มโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ 
                            (๔) เป็นผู้น าเพื่อการมสี่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาโรงเรียน 
                            (๕) ดูแลทุกข์สุขของเพือ่นนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ภายในโรงเรียน 
                            (๖) ประสานกบับุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์และ
ความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ  
                            (๗) ดูแล สอดส่องและจัดการทรัพยากรที่มอียู่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
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๑๗ 

                            (๘) ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารทีเ่ปน็ปะโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์ และ
ตรงไปตรงมา 
                            (๙)  เป็นผู้น าในการปฏิบัตกิิจกรรมเพือ่ส่วนรวมตามหลกัธรรมาภิบาล 
                            (๑๐) เป็นผู้น าเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม  
                           (๑๑) สืบสานความรู้ ภูมิปญัญา วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และ
ท้องถ่ิน 
                           (๑๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน 
                   ข้อ ๘๑  คณะกรรมการนักเรียนต้องให้ค าสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้านักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน ในวันจัดกิจกรรมรวมกันครั้งแรกหลงัจากการเลือกตั้ง ด้วยถ้อยค าต่อไปนี้ 
               

“ข้าพเจา้..... (ชื่อผู้ปฏิญาณตน)......... และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในการปกครองระบอบระชาธิปไตย 

 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปูรากฐานประชาธิปไตย 
ภายในโรงเรียน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภานักเรยีนอย่างยั่งยืนและจะปฏิบัติ 
หน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ ด้วยความ ชื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านไร่ 
พิทยาคมทุกคน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งระเบียบโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมว่าด้วยสภา 
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   ทุกประการ” 

 
ข้อ ๘๒   สภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนต้องแถลงนโยบายต่อสภานักเรียนภายใน 

 ๖๐  วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
ข้อ ๘๓  การจัดท าหรือรเิริม่โครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน  ต้องน าเสนอผ่าน 

สภานักเรียนให้มตเิห็นชอบเสียก่อน จงึน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อพจิารณาตามล าดับข้ันตอนต่อไป 
ข้อ ๘๔   คณะกรรมการนักเรียนจะต้องแจ้งผลการด าเนินงานในรอบเดอืน ให้สภานักเรียน 

ได้ทราบในการประชุมสามัญประจ าเดือนของสภานักเรียน 
ข้อ ๘๕  ในกรณีมีเรื่องส าคัญเรง่ด่วน ที่คณะกรรมการนกัเรยีนเห็นควรขอความคิดเห็นจาก 

สภานักเรียนให้แจง้ไปยังประธานสภานักเรียนเพือ่ด าเนินการเรียกประชุมต่อไป 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
สภาท่ีปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน 

.................................................. 
ข้อ ๘๖   สภาที่ปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียนมาจากสภานักเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง 

เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒ คน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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๑๘ 

 (๑) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนในการด าเนินงานต่างๆ 
 (๒) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนในเรื่องที่คณะกรรมการนักเรียน 
ร้องขอ 
 (๓) เป็นตัวกลางสือ่สารความต้องการของเพื่อนนักเรียนสู่คณะกรรมการ 
นักเรียนโดยตรง 
 (๔) ช่วยคณะกรรมการนักเรียนในการริเริ่มและด าเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ  
อันเป็นประโยชน์ 
 (๕) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการนักเรียนกบัสมาชิกสภานักเรียนในการ 
ด าเนินงานต่างๆ  

ข้อ ๘๗   สภาที่ปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียนประกอบด้วย  ประธานสภาที่ปรึกษา 
คณะกรรมการนกัเรียนจ านวน ๒ คน ซึ่งเป็นกรรมการจากสภานักเรียนชุดเดิมโดยต าแหน่ง 

ข้อ ๘๘  อายุของสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียนสิ้นสุดลง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ของ 
ทุกปีการศึกษา 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๕ 
บทสุดท้าย 

.................................................... 
ข้อ ๘๙  ถ้ามีปัญหาที่จะตอ้งตีความ  หรือแก้ไขระเบียบนี้ ให้เป็นอ านาจของสภานักเรียนที ่

จะวินิจฉัยร่วมกับคณะกรรมการนกัเรียนและสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียนโดยมทีี่ปรึกษาคอยก ากบัดูแล
และเสนอแนะ  และเมื่อทีป่ระชุมสภาได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดของทีป่ระชุมเป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยน้ันเป็นเด็ดขาด 

ข้อ ๙๐  การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้  ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมีสมาชิกสภานักเรียนรบัรอง 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน หรือประชากรนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมจ านวน ๓๐๐ รายช่ือ 
                             ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบให้ท าเปน็ร่างระเบียบโดยแบ่งเป็นข้อ  และต้องมีบันทกึ
หลักการและเหตุผลประกอบด้วย 
                              เมื่อสภานักเรียนมีมติ มากกว่า สาม ใน สี่ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาเห็นชอบร่างแก้ไขระเบียบนี้ จงึจะด าเนินการประกาศใช้ต่อไป 
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๑๙ 

บทเฉพาะกาล 
..................................................... 

ข้อ ๙๑ ระเบียบนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท าเสรจ็แล้วก่อนใช้ระเบียบนี้  
 ส่วนการใดที่ยังกระท าค้างอยู่ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบยีบนี้ 

ข้อ ๙๒  ให้สภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนชุดปจัจบุันปรบัองค์ประกอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบนี ้ภายใน ๓๐ วัน 

ข้อ ๙๓ จ านวนคณะกรรมการนักเรียนตามหน้าที่งานฝ่ายต่างๆ  
(๑) ประธานนักเรียน     ๑  คน 
(๒) รองประธานนักเรียน     ๒ คน 
(๓) เลขานุการ       ๑   คน 
(๔) เหรัญญกิ      ๑ คน 
(๕) สภาที่ปรึกษา     ๒ คน 
(๖) หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ  ๑ คน 
(๗) หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกจิกรรม  ๑ คน 
(๘) หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป  ๑ คน 
(๙) หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปกครอง  ๑ คน 
(๑๐) หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายคุณธรรม  ๑ คน 
(๑๑) กรรมการสภานักเรียน       ๓๑ คน 
(๑๒) ประธานสภานักเรียน    ๑ คน 
(๑๓) รองประธานสภานักเรียน    ๑ คน 

รวมสภาและคณะกรรมการนักเรียน 1 ชุด จ านวน  ๔๕  คน 
  ข้อ ๙๔ ช่ืองานฝ่ายต่างๆ 

(๑) ประธานนักเรียน มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดกจิกรรมของคณะกรรมการ 
นักเรียนทั้งหมด และจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า มีการบอกแถว น าสวดมนต์ แผ่เมตตา และควบคุม
นักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลาในขณะที่ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
   (๒) รองประธานนักเรียน  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงานแทนประธาน
นักเรียนในกรณีทีป่ระธานนักเรียนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ 
                    (๓) หัวหน้าคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายวิชาการ  มีหน้าที่รบัผิดชอบ จัดกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการศึกษา สง่เสรมิความรู้ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานงานติดต่อกับครฝู่ายวิชาการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กบันักเรียน 
                    (๔)  หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกจิกรรม มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ ประสานงานการจัดกจิกรรมของสภานักเรียนและของทางโรงเรียน ทัง้การจัดกจิกรรมใดๆอันเป็น
ประโยชน์กบันักเรียนและโรงเรียนทัง้ภายในและภายนอก 
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๒๐ 

                    (๕)  หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกจิกรรม
หน้าเสาธง ร่วมกับครูผูป้ฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักเรียน และเรื่องต่างๆที่
เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมแก่นักเรียน ร่วมมือกบัครเูวรประจ าวัน ตรวจพื้นที่เขตรับผิดชอบ และช่วยกจิการ
งานอื่นๆของโรงเรียน 
                      (๖) หัวหน้าคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รบัผิดชอบจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมรีะเบียบวินัยของนกัเรียน สอดส่องดูแลความประพฤติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน ร่วมกับครูที่ปรึกษา และครูฝ่ายปกครอง 
   (๗)  หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายคุณธรรม มีหน้าทีร่บัผิดชอบจัดกจิกรรม
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย และร่วมมือกับครูฝ่ายคุณธรรมจัดกิจกรรมทัง้ภายใน-นอก
โรงเรียน กจิกรรมต่างๆทางศาสนา 
                      (๘)  เลขานุการ  ให้มีหน้าทีจ่ัดท าระเบียบวาระการประชุม  การเรียกประชุมสภา
นักเรียน และการรายงานการประชุม การบันทกึกิจกรรมอื่น 

(๙) เหรัญญิก มีหน้าที่รบัผิดชอบโครงการ งบประมาณ การจัดสรร และขอ 
งบประมาณกบัทางโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก 
   (๑๐) คณะกรรมการสภานักเรียนแตล่ะฝ่าย ใหป้ฏิบัติงานตามกรอบงานที่ได้รับ
มอบหมายและตามค าสั่งของหัวหน้างานแต่ละฝ่ายอย่างเครง่ครัด 
   (๙) ประธานสภาและรองประธานสภา มีหน้าทีจ่ัดการประชุม ดูแลความสงบ
เรียบร้อยในการประชุม ก ากบั ติดตามและดูแลการท างานของสภานักเรียน 
  ข้อ ๙๕ ให้ครูผู้รบัผิดชอบโครงการกิจกรรมสภานักเรียน รกัษาการตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๙๖ ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพัน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
 
                   
 

(ลงช่ือ) 
              (นายประสาน  โชติมน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 


