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ประกาศโรงเรียนราชดำริ 
เรื่อง  ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ ว่าด้วยองค์กรนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ 

---------------------------- 
 เพื่อให้การดำเนินการและบริหารงานขององค์กรนักเรียนโรงเรียนราชดำริเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการปกครอง การบริหาร การจัดการ และ       การควบคุมในกิจกรรม
นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม อีกท้ังการฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันในแบบประชาธิปไตย  

โรงเรียนจึงประกาศระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ ว่าด้วยองค์กรนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้ชื่อว่า ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ ว่าด้วยองค์กรนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ความใดอยู่ในระเบียบอื่นขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตามระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

                   (๑)  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนราชดำริ 
         (๒)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ 

                   (๓)  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หมายถึง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                   (๔)  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมนักเรียน หมายถึง ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำเนินการ
จัดการเลือกตั้ง และอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                   (๕)  ครูท่ีปรึกษา หมายถึง ครูท่ีได้รับการเสนอช่ือและมีการแต่งต้ัง 
                   (๖)  คณะกรรมการบริหารนักเรียน หมายถึง คณะกรรมการบริหารนักเรียนโรงเรียนราชดำริ 
                   (๗)  คณะกรรมการสภานักเรียน หมายถึง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนราชดำริ 
                   (๘)  นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนราชดำริ 
                   (๙)  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หมายถึง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๑๐)  ผู้สมัคร หมายถึง ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๑๑)  วันเลือกตั้ง หมายถึง วันท่ีกำหนดให้มีสิทธิ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๑๒)  หน่วยเลือกตั้ง หมายถึง หน่วยที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๑๓)  หัวหน้าห้องเรียน หมายถึง ผู้ได้รับเลือกทำหน้าท่ีหัวหน้าห้องนักเรียนจากนักเรียนในห้องเรียน 
                   (๑๔)  ประธานสี หมายถึง ผู้ท่ีได้รับเลือกให้ทำหน้าท่ีประธานคณะสี 
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 ข้อ ๕  ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี ๒ 
การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารนักเรียน 

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

         ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการบริหารนักเรียนปีการศึกษาก่อนปีการศึกษาท่ีมีการเลือกตั้ง ๑ ปี หรือตามระเบียบนี้ 
         ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ในปี
การศึกษาก่อนท่ีจะดำรงตำแหน่ง 
         ข้อ ๘  ให้มีการรับสมัครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ และจะต้องให้มีระยะเวลาในการเปิดรับสมัครไม่
น้อยกว่า ๓ วันทำการ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

         ข้อ ๙   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือนักเรียนทุกคน 
         ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสามารถออกเสียงได้คนละ ๑ คะแนนเสียงเลือกได้เพียงพรรคเดียวหรืองดออกเสียง 
         ข้อ ๑๑  การลงคะแนนเสียงเป็นการเลือกตั้งโดยตรงกัน 
         ข้อ ๑๒  คณะกรรมการเลือกตั้งจะต้องจัดทำบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ 

 

ส่วนท่ี ๓ 
ผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ัง 

         ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้จะสมัครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                  (๑)  ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ในปกีารศึกษาท่ีดำรงตำแหน่ง 

          (๒)  เป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจในการศึกษาเล่าเรียน 
                  (๓)  เป็นผู้สละเวลาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                  (๔)  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
                  (๕)  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
                  (๖)  เป็นหัวหน้าพรรคท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง 
         ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของผู้จะสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                  (๑)  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
                  (๒)  เป็นผู้สละเวลาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                   (๓)  เป็นสมาชิกพรรคเพียงพรรคเดียวที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
                   (๔)  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
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         ข้อ ๑๕ การยื่นใบสมัครให้ยื่นเป็นพรรคที่คณะกรรมการเลือกต้ังภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเลือกต้ัง
กำหนด โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
                   (๑)  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งมีตำแหน่งหัวหน้าพรรค ๑ คน รองหัวหน้าพรรค ๒ คนเลขานุการพรรค 
๑ คน และ สมาชิกพรรคอีกไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๓๐ คน พร้อมท้ังรูปถ่าย ช้ันเรียน เลขประจำตัว 
                   (๒)  ช่ือพรรค 
                   (๓)  ครูท่ีปรึกษาพรรค 
                   (๔)  ตำแหน่งระดับช้ันและจำแนกสมาชิกพรรคแต่ละระดับ กำหนดโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง 
                   (๕)  มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ อย่างน้อยพรรคละ ๓ คนคณะกรรมการ
เลือกตั้งต้องออกใบรับการสมัครเป็นหลักฐานในวันที่ยื ่นใบสมัคร คณะกรรมการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและคุณสมบัติ ตาม ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เมื่อครบถ้วนแล้วจะได้หมายเลขที่สมัครตามลำดับยื่น
ก่อนหลัง ในกรณีที่มายื่นใบสมัครพร้อมกันให้มีการจับสลากในภายหลังแต่ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือขาดคุณสมบติั 
จะต้องนำกลับไปแก้ไขให้ครบถ้วนและ  นับเวลายื่นครั้งท่ีหลักฐานครบถ้วนเป็นเวลายื่นใบสมัคร 
 
         ข้อ ๑๖  การหาเสียงให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
                   (๑)  การหาเสียงให้เป็นไปได้ทุกรูปแบบ เว้นแต่จะขัดต่อศีลธรรมอันดีของกฎระเบียบของสถานศึกษา  
โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบและดูแล 
                   (๒)  การติดป้ายประกาศให้คณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งต่อกลุ่มบริหารท่ัวไปก่อนและกลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้ตรวจสอบถ้อยคำ มิให้หยาบคายหรือมีความหมายส่อไปในทางขัดต่อศีลธรรมอันดี 
                   (๓)  ให้พรรคท่ีติดป้ายประกาศเก็บป้ายประกาศภายในวันถัดจากการเลือกต้ังเสร็จส้ินไปแล้วหนึ่งวัน 
ให้เรียบร้อย 
                   (๔)  หากไม่มีกรณีตามนี้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ตัดสิน 
                   (๕)  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
ใด นับต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงส้ินสุดการเลือกตั้ง 
         ข้อ ๑๗ พรรคที่ลงรับสมัครอาจยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งว่าการหาเสียงของพรรคอื่นใดท่ีขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีหรือไม่เหมาะสม 

ส่วนท่ี ๔ 
การเลือกต้ัง 

         ข้อ ๑๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าไม่มีรายช่ือในบัญชีรายช่ือให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการเลือกตั้งทันทีเพื่อเพิ่มช่ือ ท้ังนี้จะต้องมีหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนบัตรนักเรียน หรือบัตร
อื่นใดท่ีแสดงตนว่าเป็นนักเรียนและมีรูปชัดเจน 
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         ข้อ ๑๙ ในการเลือกตั้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งจำนวนเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการ
ดำเนินการเลือกต้ังซึ่งคณะกรรมการเลือกต้ังแต่งต้ังตามจำนวนท่ีเหมาะสม รวมถึงครูประจำหน่วยเลือกต้ังหน่วยละ ๑ คน 
         ข้อ ๒๐ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ท่ีมิได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
         ข้อ ๒๑ ในการที่จะรับบัตรเลือกตั้งจะต้องแสดงหลักฐานตามข้อ ๑๘ ต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อรับบตัร
เลือกตั้ง หรืออาจใช้การลงช่ือรับรองของครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้มีอำนาจแทน 
         ข ้อ ๒๒ เมื ่อได้ร ับบัตรแล้วจะต้องลงชื ่อในเอกสารที ่คณะกรรมการดำเน ินการเลือกตั ้งเตร ียมไว้              
จากนั้นจึงไปลงคะแนนและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 
         ข้อ ๒๓ รายละเอียดในบัตรเลือกตั้งจะต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
                   (๑) หมายเลขของพรรคท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง 
                   (๒) ช่ือพรรคท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง 
                   (๓) ช่องทำเครื่องหมายของแต่ละพรรค 
                   (๔) ช่องงดลงคะแนนเสียง 
                   โดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะต้องทำเครื่องหมาย X (กากบาท) ในช่องลงคะแนนหรือช่องงดลงคะแนนเสียง
เท่านั้น 
         ข้อ ๒๔ ห้ามผู้ใดขีดเขียนอื่นใดลงไปในบัตรเลือกต้ังหรือทำลายบัตรเลือกต้ังหรือทำการอื่นใดซึ่งเป็นการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง 
         ข้อ ๒๕ หีบบัตรเลือกตั้งต้องมีลักษณะท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายและปิดผนึกอย่างดีป้องกัน  การสับเปล่ียนหรือ
การเปิดได้โดยง่ายหลังจากปิดหีบเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
         ข้อ ๒๖ ให้จัดใหม้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และปดิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เวลา 
๑๕.๓๐ น.  
          ก่อนการปิดให้มีการลงคะแนนเสียงต้องมีกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยและผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย ๒ คน 
ลงช่ือรับรองว่าในหีบบัตรไม่มีอะไรอยู่ภายใน และเมื่อหมดเวลาการลงคะแนนเสียงให้กรรมการเลือกตั้งประจำหน่วย
ลงช่ือกำกับและไม่ให้มีการหย่อนบัตรลงไปอีก 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การนับคะแนนหลังจากการเลือกต้ัง 

         ข้อ ๒๗ การนับคะแนนให้กระทำโดยบุคคลท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดและให้นับคะแนนในหน่วยเลือกต้ัง
นั้นๆ 
         ข้อ ๒๘ ผู้นับคะแนนจะต้องเปิดบัตรเลือกตั้งให้เห็นโดยทั่วกันว่าพรรคใดหมายเลขใด และขานว่า เป็นบัตรดี
หรือบัตรเสียก่อน ถ้าเป็นบัตรดีจึงขานว่าเป็นหมายเลขใด 
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         ข้อ ๒๙ บัตรเสีย ได้แก่ 
                   (๑) บัตรปลอม 
                   (๒) บัตรท่ีมิได้ทำเครื่องหมายใดๆ 
                   (๓) บัตรท่ีไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้พรรคใด 
                   (๔) บัตรท่ีมีรอยขีดเขียนอื่นใดท่ีจงใจให้เกิด นอกจากรอยเครื่องหมายลงคะแนน 
         ข้อ ๓๐ การพิจารณาบัตรเสียตาม ข้อ ๒๙ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้นับคะแนน  แต่อาจมีการคัดค้านโดย          
ผู้สังเกตการณ์นับคะแนนของพรรคท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง เช่นนี้ให้ครูประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ช้ีขาด 
         ข้อ ๓๑ ให้แต่ละพรรคมีผู ้สังเกตการณ์การนับคะแนนตามแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้จำนวนไม่เกิน ๒ คน        
อาจคัดค้านในกรณีท่ีไม่เห็นด้วยกับบัตรเสียท่ีมีลักษณะควรจะเป็นบัตรดีหรือบัตรดีท่ีมีลักษณะควรจะเป็นบัตรเสีย 
         ข้อ ๓๒ เมื่อผู ้นับคะแนนขานบัตรเสียหรือหลังจากการชี ้ขาดของครูประจำหน่วยว่าให้เป็นบัตรนั ้นให้
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยลงช่ือและสลักหลังว่าเสีย พร้อมท้ังเหตุผล 
 

ส่วนท่ี ๖ 
ประกาศผลและรับรองการเลือกต้ัง 

         ข้อ ๓๓ หลังจากการเลือกตั้งให้มีการตรวจสอบจำนวนบัตรที่จ่ายออกกับจำนวนคะแนนที่ได้ในการเลือกตั้ง 
หากมีจำนวนที่ขาดหรือเกินมีผลต่อการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งอาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะต้องทำ
อย่างเร่งด่วน 

ข้อ ๓๔ นอกจากปฏิบัติตาม ข้อ ๓๓ แล้ว คณะกรรมการเลือกตั้งจะต้องนับจำนวนบัตรเสีย  และตรวจสอบว่า
บัตรเสียมีจำนวนมากผิดปกติหรือไม่ หากมากผิดปกติและอาจมีผลต่อการเลือกต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังอาจจะให้มี
การเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะต้องทำอย่างเร่งด่วน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
         ข้อ ๓๕ การประกาศผลการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในวันถัดจากวันเลือกตั้ง 
         ข้อ ๓๖ พรรคที่สมัครรับเลือกตั้งอาจจะคัดค้านผลการเลือกตั้ง โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งว่าผล
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตแต่อย่างใด ให้สามารถย่ืนเรื่องภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันประกาศผล 
         ข้อ ๓๗ การรับรองผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งทำเรื่องเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อให้ลง
นามรับรองผลการเลือกตั้ง 
 

ส่วนท่ี ๗ 
การตรวจสอบทุจริต 

         ข้อ ๓๘  ในกรณีมีหลักฐานควรเช่ือได้ว่าบุคคลหรือพรรคใดได้กระทำอันขัดต่อระเบียบนี้หรือผิดต่อศีลธรรมอัน
ดีก่อนการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต คณะกรรมการเลือกต้ังมีอำนาจท่ีจะออกหนังสือตักเตือนและให้หยุดกระทำ
การนั้น หากฝ่าฝืนคณะกรรมการเลือกตั้งอาจตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งและไม่ให้ลงสมัครใหม่ 
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         ข้อ ๓๙  ในกรณีมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าบุคคลหรือพรรคใดได้กระทำการอันขัดต่อระเบียบนี้หรือผิดต่อ
ศีลธรรมอันดีหลังการเลือกตั้ง ทำให้ผลของการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจไม่
รับรองผลและให้มีการเลือกต้ังใหม่ในกรณีท่ีพรรคท่ีได้รับคะแนนสูงสุดโดยคณะกรรมการเลือกต้ังพิจารณาว่าพรรคนั้น
จะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งได้ต่อไปหรือไม่ 
         ข้อ ๔๐  ในการเลือกต้ังใหม่ให้เริ่มดำเนินการตามระเบียบโดยเร็ว ต้ังแต่การกำหนดการเลือกต้ังการรับสมัคร
ตลอดจนส้ินสุดการเลือกตั้ง 
 

ส่วนท่ี ๘ 
อำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 

         ข้อ ๔๑  อำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
                    (๑) จัดและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
                    (๒) รับสมัครพรรคท่ีจะลงรับเลือกตั้งและตรวจคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร 
                    (๓) จัดทำบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
                    (๔) ควบคุมการหาเสียงให้เป็นไปโดยสุจริตและจัดให้มีการหาเสียงในโอกาสท่ีเหมาะสม 
                    (๕) จัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งและรักษาความสงบเรียบร้อยในขณะที่มี
การเลือกตั้ง 
                    (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งรวมถึงผู้นับคะแนนหลังจากการ
เลือกตั้ง 
                    (๗) ประกาศผลและเสนอรับรองผลการเลือกตั้ง 
                    (๘) ควบคุมการทุจริต ส่วนท่ี ๗ 
                    (๙) รักษาการอื่นๆ ตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี ๓ 
คณะกรรมการบริหารนักเรียน 

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

         ข้อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารนักเรียน มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๓๐ คนประกอบด้วย 
                   (๑)   ประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๒)   รองประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน คนท่ี ๑ 
                   (๓)   รองประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน คนท่ี ๒ 
                   (๔)   เลขาธิการคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๕)   รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
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                   (๖)   เหรัญญิก 
                   (๗)   ฝ่ายสวัสดิการ 
                   (๘)   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
                   (๙)   ฝ่ายกิจกรรม 
                   (๑๐) ฝ่ายประสานงาน 
                   (๑๑) ฝ่ายวิชาการ 
                   (๑๒) กรรมการกลางหรือตำแหน่งอื่น  ๆท่ีประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียนเห็นสมควรเสนอแต่งต้ัง           
         ข้อ ๔๓ อำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๑) สรรหาครูท่ีปรึกษาตามจำนวนท่ีเหมาะสม 
                   (๒) กำหนดนโยบายและวางแผนกิจกรรมต่างๆ 
                   (๓) จัดทำงบประมาณดำเนินการกิจกรรมต่างๆ 
                   (๔) จัดทำบัญชีการเงินให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
                   (๕) รับนโยบายของสถานศึกษามาดำเนินการ 
                   (๖) ยื่นเรื่องต่อเลขาธิการสภานักเรียน เพื่อให้ประธานสภานักเรียนเรียกประชุม ในกรณีที่มีเรื่องขอ
คำปรึกษาจากสภานักเรียน 
                   (๗) ประชุมวางแผนโครงการและกิจกรรมในการดำเนินงานกิจการนักเรียน เสนอต่อสถานศึกษาผ่าน
ครูที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้การสนับสนุน ทั้งนี้ต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ไปขัดแย้งกับนโยบายการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
                   (๘) จัดทำนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนักเรียน เพื่อรายงานและแถลงนโยบาย
ต่อสภานักเรียนในคราวประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ 
                   (๙) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในเรื่องสวัสดิการของนักเรียน แสวงหาลู่ทางท่ีทำให้เกิด
ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
                   (๑๐) เป็นผู้ประสานระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรมนักเรียน 
                   (๑๑) เป็นตัวอย่างในการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน ไม่กระทำตนในทางเส่ือมเสียท้ังยังต้องรักษาไว้
ซึ่งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และช่วยเหลือดูแลแนะนำ ตักเตือน นักเรียนท่ีไม่เคารพเช่ือฟังกฎระเบียบสถานศึกษา 
                   (๑๒) แต่งตั ้งคณะทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริหารนักเรียนเฉพาะกิจเรียกว่า 
คณะอนุกรรมการบริหารนักเรียน พ้นจากตำแหน่งเมื่อหมดภารกิจนั้นแล้ว 
                   (๑๓) จัดทำบันทึกข้อความ ร่างหนังสือ ร่างคำส่ังและประกาศ ของคณะกรรมการบริหารนักเรียนโดย
ผ่านความเห็นชอบของครูท่ีปรึกษา 
                   (๑๔) จัดทำบันทึกข้อความ ร่างหนังสือ ร่างคำสั ่งและประกาศของสถานศึกษาในส่วนของ
คณะกรรมการบริหารนักเรียนผ่านครูท่ีปรึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม 
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         ข้อ ๔๔ คณะกรรมการบริหารนักเรียนมีวาระการทำงาน ๑ ปีการศึกษา 
         ข้อ ๔๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารนักเรียนให้ปฏิบัติได้เมื ่อมีคำสั่งแต่งตั ้งจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
         ข้อ ๔๖ การพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารนักเรียน  
                   (๑) ออกตามวาระ 
                   (๒) ลาออกหรือตาย 
                   (๓) สถานศึกษาส่ังลงโทษทัณฑ์บนขึ้นไป กรณีท่ีทำผิดระเบียบสถานศึกษา 
                   (๔) พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
                   (๕) สถานศึกษาออกคำส่ังให้ออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
         ข้อ ๔๗ ถ้าการพ้นตำแหน่งตาม ข้อ ๔๖ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน ใหค้ณะกรรมการบริหาร
นักเรียนที ่ดำรงตำแหน่งนั้นเสนอชื ่อกรรมการบริหารนักเรียนคนใดคนหนึ่งเพื ่อดำรงตำแหน่งประธานคณะ
กรรมการบริหารนักเรียน เสนอต่อสถานศึกษาแต่งต้ัง ในระหว่างท่ีไม่มีประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียนให้รอง
ประธานคนท่ี ๑ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                   ถ้าพ้นจากตำแหน่ง ข้อ ๔๖ เป็นตำแหน่งอื่นๆ ให้ประธานโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
นักเรียนเสนอช่ือของนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๑๔ เพื่อแทนตำแหน่งนั้นๆ 
                   ในกรณีท่ีตำแหน่งคณะกรรมการบริหารนักเรียนว่างลงท้ังคณะ ให้รองผู้อำนวยการกลุ่ม 
บริหารงานบุคคลจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียนใหม่โดยรวดเร็ว หากระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริหารนักเรียน เหลือไม่ถึง ๖๐ วัน ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนักเรียนคณะใหม่
ขึ้นมาทำหน้าท่ีแทน 
                  คณะกรรมการบริหารนักเรียนที่มาปฏิบัติหน้าที ่แทนในวรรคสาม ให้หมดวาระเมื ่อจบปีการศึกษา           
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
         ข้อ ๔๘ ใหค้ณะกรรมการบริหารนักเรียน เสนอช่ือครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารนักเรียน และแต่งต้ังตามความ
เหมาะสม 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารนักเรยีน 

         ข้อ ๔๙ ประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียนให้เป็นประธานในที่ประชุม หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง
ประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียนคนท่ี ๑ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน แต่ถ้ารองประธานคนท่ี ๑ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
รองประธานคนท่ี ๒ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ แต่ถ้ารองประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียนคนท่ี ๒ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ให้มีประธานท่ีประชุมมาจากการเลือกของท่ีประชุม 
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         ข้อ ๕๐ การประชุมจะต้องมีเลขาธิการหรือรองเลขาธิการเป็นผู้จดบันทึกการประชุมรวมทั้งนับคะแนน 
เมื่อมีการลงมติในเรื่องใด 
         ข้อ ๕๑ ประธานกรรมการบริหารนักเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียนเป็น
ผู้เรียกประชุม 
         ข้อ ๕๒ การท่ีจะประชุมได้จะต้องมีคณะกรรมการบริหารนักเรียนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 
คณะกรรมการบริหารนักเรียนท้ังหมดและครูท่ีปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน 
         ข้อ ๕๓ ในการลงมติในเรื่องใดให้ใช้เสียงข้างมาก เว้นแต่ท่ีมีกำหนดไว้ในระเบียบว่าเป็นอย่างอื่น 
         ข้อ ๕๔ ให้จัดทำรายงานการประชุมเสนอต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

หมวดท่ี ๔ 
สภานักเรียน 

 

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

         ข้อ ๕๕ สภานักเรียนประกอบด้วยสมาชิกสภานักเรียน ได้แก่ 
                   (๑)  ประธานคณะสี 

         (๒)  หัวหน้าห้องเรียน 
         ข้อ ๕๖ ประธานสภามาจากการเลือกภายในสภาซึ่งต้องกระทำการเลือกตั้งให้เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วันนับแต่ 
วันเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษาท่ีต้องดำรงตำแหน่ง โดยการประชุมดังกล่าวประธานคณะกรรมการการบริหารนักเรียน
เป็นผู้เรียกประชุมและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
          ข้อ ๕๗ ประธานสภานักเรียนมีคุณสมบัติดังนี้  

               (๑) เป็นสมาชิกสภานักเรียน 
                    (๒) ศึกษาอยู่ในระดับช้ันสูงสุดของสถานศึกษา ในปีการศึกษาท่ีดำรงตำแหน่ง 
                    (๓) เป็นผู้สละเวลาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                    (๔) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
                    (๕) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างดี 
                    (๖) เป็นผู้มีความต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
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ส่วนท่ี ๒ 
คณะกรรมการสภานักเรยีน 

         ข้อ ๕๘ ให้มีคณะทำงานสภาคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสภานักเรียน 
         ข้อ ๕๙ คณะกรรมการสภานักเรียนมีไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ได้แก่ 
                   (๑) ประธานสภานักเรียน 
                   (๒) รองประธานสภานักเรียน คนท่ี ๑ 
                   (๓) รองประธานสภานักเรียน คนท่ี ๒ 
                   (๔) เลขาธิการสภานักเรียน 
                   (๕) รองเลขาธิการสภานักเรียน 
                   (๖) กรรมการสภา ฝ่ายทะเบียน 
                   (๗) กรรมการสภา ฝ่ายการเงิน 
                   (๘) กรรมการสภา ฝ่ายประสานงาน 
                   (๙) กรรมการสภา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
                   (๑๐) กรรมการสภาฝ่ายอื่นๆ ไม่เกิน ๑๖ คน ท่ีประธานสภานักเรียนเห็นสมควร 
         ข้อ ๖๐ รองประธานสภานักเรียนมาจากการเสนอแต่งต้ังโดยประธานสภานักเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามข้อ ๕๗ (๑),(๓),(๔),(๕) และ (๖) 
         ข้อ ๖๑ กรรมการสภานักเรียนใน ข้อ ๕๙ (๔),(๕),(๖),(๗),(๘),(๙) และ (๑๐) มาจากการนำเสนอแต่งตั ้งของ
ประธานสภานักเรียน ซึ่งต้องเสนอแต่งต้ังจากนักเรียนซึ่งมิใช่สมาชิกของสภานักเรียน และมีคุณสมบัติตามข้อ ๕๗ (๓),(๔),
(๕) และ (๖) 
         ข้อ ๖๒ คณะกรรมการสภานักเรียนอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสภานักเรียนเพื่อช่วยกิจการของ         
สภานักเรียนได้ คุณสมบติัและท่ีมาเป็นไปในลักษณะเดียวกับ ข้อ ๖๑ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อหมดภารกิจนั้น 
         ข้อ ๖๓ ครูที่ปรึกษามาจากการสรรหาของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อเสนอแต่งตั ้งร่วมกับกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
         ข้อ ๖๔ สมาชิกสภานักเรียนมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปีการศึกษา 
         ข้อ ๖๔/๑ การพ้นจากตำแหน่ง ข้อ (๑),(๒) และ (๓) เป็นไปตาม ข้อ ๔๖ หรือเมื่อพ้นจากสมาชิกของสภานักเรียน 
         ข้อ ๖๔/๒ การพ้นจากตำแหน่ง ข้อ ๕๙ (๔),(๕),(๖),(๗),(๘),(๙) และ (๑๐) ข้อ ๔๖ หรือเมื่อประธานสภานักเรียน
ให้ออกจากตำแหน่ง 
         ข้อ ๖๕ การพ้นสมาชิกของสภานักเรียน 
                   (๑) ครบตามวาระ 
                   (๒) ตายหรือลาออกและได้รับการอนุมัติจากสภานักเรียนแล้ว 
                   (๓) สภานักเรียนมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ให้ออก 
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                   (๔) หมดสภาพการเป็นนักเรียน 
                   (๕) ขาดประชุม ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภานักเรียน 
                   (๖) ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้สถานศึกษาส่ังลงโทษทัณฑ์บนขึ้นไป 
                   (๗) พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าห้องเรียนหรือท่ีประชุม 
 

ส่วนท่ี ๓ 
อำนาจหน้าท่ีของสภานักเรียน 

         ข้อ ๖๖ สภานักเรียนมีอำนาจดังนี้ 
                   (๑) วางแผนดำเนินงานต่างๆ ตามมติของสภา 
                   (๒) พิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณของคณะสี 
                   (๓) ลงมติถอดถอนสมาชิกสภานักเรียน ใช้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
                   (๔) ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนักเรียน กิจกรรมคณะสีและกิจกรรม
ห้องเรียนรวมถึงเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                   (๕) ปฏิบตัิตามนโยบายสถานศึกษา 

                   (๖) จัดทำบันทึกข้อความ หนังสือ คำส่ัง ประกาศของสภานักเรียน โดยความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา 
                   (๗) จัดทำบันทึกข้อความ ร่างหนังสือ ร่างคำส่ังหรือประกาศของสถานศึกษา ในส่วนของสภานักเรียนผ่าน 
ครูท่ีปรึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม 
                   (๘) เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนกับคณะกรรมการการบริหารนักเรียน 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การประชุมสภานักเรียนและระเบียบในท่ีประชุม 

      ข้อ ๖๗ ให้สภานักเรียน กำหนดให้มีการประชุมประจำเป็นสมัยสามัญอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ในกรณีที่มีเหตุ
เร่งด่วน ประธานสภามีอำนาจให้มีการประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ทั้งนี ้ไม่ว่าในการเรียกประชุมสมัยใด  ให้
เลขาธิการสภานักเรียนทำหนังสือแจ้งสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วนัทำการ 
      ข้อ ๖๘ ผู้มีสิทธิเข้าประชุม 
               (๑) สมาชิกสภานักเรียน 
               (๒) ครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
               (๓) บุคคลท่ีประธานอนุญาตให้เข้าประชุมได้ 
               (๔) คณะกรรมการบริหารนักเรียน 
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      ข้อ ๖๙ การประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกสภานักเรียนมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภานักเรียน
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุมได้ 
      ข้อ ๗๐ มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่มีกำหนดไว้ในระเบียบว่าเป็นอย่างอื่น การลงคะแนนในท่ีประชุม
ให้ใช้วิธียกมือลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้เลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นผู้นับคะแนนหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ประธาน
ออกเสียงช้ีขาดเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง 
      ข้อ ๗๑ ในกรณีที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งทับซ้อนกันให้มีสิทธิออกเสียงให้เพียงเสียงเดียว โดยจะต้อง  เลือก
ตำแหน่งท่ีเข้าประชุมในการประชุมครั้งแรกเพียงตำแหน่งเดียว 
      ข้อ ๗๒ ในกรณีท่ีหัวหน้าห้องเรียนหรือประธานคณะสี ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในครั้งใดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด อาจส่ง
รองหัวหน้าห้องหรือรองประธานคณะสีเข้าร่วมประชุมแทนได้และมีสิทธิออกเสียงแทนในตำแหน่งนั้นๆ 
      ข้อ ๗๓ สิทธิของสมาชิกสภานักเรียน 
               (๑) แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
               (๒) เสนอโครงการในท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ 
               (๓) เสนอแก้ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยองศ์กรนักเรียน 
               (๔) ต้ังกระทู้คณะกรรมการบริหารนักเรียนและประธานคณะสีรวมถึงหัวหน้าห้องเรียนในเรื่องต่างๆ 
               (๕) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนสมาชิกสภานักเรียนท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่มีสิทธิเข้าช่ือทำ
หนังสือต่อประธานสภานักเรียนให้มีการเรียกประชุมเนื่องจากท่ีเหตุเร่งด่วน ซึ่งประธานสภานักเรียนจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมภายใน ๗ วันทำการ  
      ข้อ ๗๔ ระเบียบในท่ีประชุม  
               (๑) ให้ประธานสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้าประธานสภานักเรียนไม่สามารถปฏบิัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่ ๑ ทำหน้าที่แทนในการประชุมครั้งนั้น และถ้ารองประธานคนท่ี ๑ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้เลขาธิการจัด
สมาชิกเสนอช่ือและต้ังประธานช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีประธานในครั้งนั้นๆ 
               (๒) การแสดงความคิดเห็นในที ่ประชุมใ ห้ใช้คำสุภาพ และให้พ ูดต่อประธานในที ่ประชุมเท่านั้น                      

(๓) ประธานในท่ีประชุมต้องรักษาความเรียบร้อยของท่ีประชุมและวางตัวเป็นกลางในท่ีประชุม 
               (๔) ขณะที่สมาชิกกำลังพูดแสดงความคิดเห็นอยู่และสมาชิกเห็นว่าพูดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือ เป็น
คำพูดท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดระเบียบ ให้สมาชิกมีสิทธิลุกขึ้นและยกมือเป็นการประท้วงให้ประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้ผู้
ประท้วงช้ีแจง โดยประธานจะพิจารณาคำประท้วงอาจให้ถอนคำพูดหรือพิจารณาให้คำประท้วงไม่เป็นผล 
               (๕) ประธานในท่ีประชุมมีอำนาจหน้าท่ีควบคุมการประชุมสภาให้เป็นไปโดยสงบและเรียบร้อย อาจตักเตือน
สมาชิกคนใดให้หยุดพูดหรือถ้าสมาชิกคนใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและผิดระเบียบอย่างชัดเจน โดยไม่ฟังคำตักเตือน
อาจจะส่ังให้สมาชิกคนนั้นออกจากท่ีประชุมได้ 
              (๖) การแสดงความคิดเห็นจะสามารถทำได้ โดยให้สมาชิกยกมือพ้นศีรษะและประธานอนุญาตใหพู้ดได้ 
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              (๗) ครูท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเมื่อท่ีประชุมมีมติขอฟังความคิดเห็นหรือในกรณี 
ท่ีครูเห็นว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบและไม่เหมาะสม 
      ข้อ ๗๕ การทำบันทึกการประชุม ให้ผู้ที่ทำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุมและให้จัดไว้ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบได้   
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทักท้วงหรือเห็นว่ามีส่วนใดขาดหายไปแจ้งต่อ  ผู้จดบันทึกเพื่อแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมตามความเป็นจริง โดยการพิจารณาให้เป็นอำนาจของประธานสภานักเรียนและเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนใด 
ให้จัดไว้ให้สมาชิกตรวจสอบได้อีกไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ จากนั้นให้ประธานสภานักเรียนส่งบันทึกที่แก้ไขแล้วเสนอต่อ
สถานศึกษาโดยมิชักช้า 
 

หมวดท่ี ๕ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ 

      ข้อ ๗๖ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสถานศึกษาฉบับนี้ของนักเรียนจะต้องมาจากการเสนอของ 
                (๑) คณะกรรมการบริหารนักเรียน 
                (๒) สมาชิกสภานักเรียน 
      ข้อ ๗๗ การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมตาม ข้อ ๗๖ (๑) ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของจำนวน 
คณะกรรมการบริหารนักเรียนเท่าท่ีมีอยู่ 
      ข้อ ๗๘ การเสนอตาม ข้อ ๗๖ (๒) ให้ทำได้โดยสมาชิกสภานักเรียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ คนเข้าช่ือกัน 
      ข้อ ๗๙ การเสนอแก้ไขตามข้อ ๗๖ ให้เสนอต่อสภานักเรียนพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและอภิปรายกันใน 
สภามติ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภานักเรียนเท่าท่ีมีอยู่ 
      ข้อ ๘๐ เมื่อมีมติของสภานักเรียนให้แก้ไขระเบียบข้อใดให้เสนอเป็นร่างระเบียบใหม่พร้อมทั้งทำหมายเหตุแก้ไข
เพิ่มเติมต่อสถานศึกษา เพื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
                                                                                                                        
     
 

                         (สายัณห์ ต่ายหลี) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ 


