
 
 

ระเบียบชมรมศิษยเ์ก่า โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
สังกดัโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 

 
หมวดท่ี  1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ  1   ช่ือชมรม  ช่ือว่า  “ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม  
ข้อ  2   ส านักงานของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  205   หมู่ 10 ต าบลบ้าน

กลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อ  3  สัญลักษณ์ของชมรมฯ เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรยีนและการจับมือกันของศิษย์เก่าโรงเรียน

เมืองกลางวิทยาคม  
ข้อ  4  วัตถุประสงค์ของชมรมฯ  

            4.1  เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนเมืองกลาง
วิทยาคม 
           4.2  เพื่อการระดมทรัพยากรสนบัสนุนการด าเนินงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนเมอืงกลาง
วิทยาคม 
            4.3  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร 
 

หมวดท่ี  2 
สมาชิก สิทธิ และหน้าท่ีของสมาชิก 

 
ข้อ  5   ประเภทของสมาชิก มี 2 ประเภท คือ 

             5.1  สมาชิกสามัญได้แก่ศิษยเ์ก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม และนักเรียนระดบัช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ที่ก าลังจะจบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
           5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลผู้มีอปุการคุณแก่ชมรมศิษยเ์ก่าโรงเรียนเมือง
กลางวิทยาคม  ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมฯมีมติใหเ้ชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ์และบุคคลนั้นตอบรับ 

ข้อ  6   สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้ย่ืนใบสมัครเพื่อแสดงความจ านงเข้าเป็น 



 สมาชิก โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือสมาชิกสามัญรบัรองอย่างนอ้ย  1  คน   และคณะกรรมการ
บรหิารชมรมฯได้พิจารณาตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว    

ข้อ  7   สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัดิ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ให้การสนับสนุนกจิการของชมรมฯ และ         
คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ มีมตอิอกเลขทะเบียนสมาชิก 

ข้อ  8   การพ้นจากสมาชิกภาพ สมาชิกทุกประเภทจะพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อ  
       8.1  ถึงแก่กรรม 
           8.2  ลาออก 
            8.3  ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ มีมติให้ถอนช่ือออกจากทะเบียนโดยคะแนนเสียง 
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้ากรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานชมรมฯ เป็นผู้ช้ีขาด  

ข้อ  9   สมาชิกผู้ใดมีความประสงค์จะลาออก ให้ยื่นหนังสอืลาออกตอ่เลขานุการชมรมฯ 
ข้อ  10   เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้ว ผูส้ิ้นสมาชิกภาพจะยกเอาสามเหตุแหง่การสิ้นสมาชิกนั้นมา 

เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากชมรมฯ ไม่ได้  
ข้อ  11   สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ มสีิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ และร่วมประชุมเพื่อเตรียม

กิจการของชมรมฯ มีสทิธิเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อกจิกรรมของชมรมฯ และมสีิทธิรบัเลือกเป็นคณะกรรมการ 
บรหิาร หรือเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ของชมรมฯ 

ข้อ  12  สมาชิกมีหน้าที่ช่วยกันบ ารงุสง่เสริมกิจการของชมรมฯปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมฯและ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากชมรมฯ 

ข้อ  13  สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่า 1  ใน  3  ของสมาชิกสามญัทั้งหมด สามารถเข้าช่ือ เรียกรอ้ง 
ให้เปิดการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ ช้ีแจงเหตผุลข้อเทจ็จริง ในกรณีที่เห็นว่า คณะกรรมการ
บรหิารชมรมฯ ด าเนินนโยบายผิดพลาดหรือไมส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของชมรมฯ อันจะเป็นผลก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อชมรมฯ และใหท้ี่ประชุมมีมติว่าจะให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ท าหน้าที่ต่อไปหรือพ้นจากหน้าที่ 
โดยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทัง้หมด  แล้วน าเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรียนเมืองกลาง
วิทยาคม 
 

หมวดท่ี  3 
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

 
ข้อ  14  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ได้มาจากการเลอืกตั้งจากสมาชิกสามัญในวาระการประชุมใหญ่ 

โดยมีคะแนนเสียงของสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ยกมอืหรือลงคะแนนให้การรับรอง โดยให้มีคณะกรรมการคณะ
หนึ่งท าหน้าทีบ่รหิารและด าเนินกจิการของชมรมฯ มีจ านวน อย่างน้อย  8  คน แต่ต้องไม่เกิน 20 คน  โดยมี
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ ประธานชมรมฯ  รองประธานชมรมฯ  เลขานุการ เหรญัญิก  ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน  
ปฏิคม  กรรมการ    

ข้อ  15  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี  เมื่อครบวาระแล้วให้ จัดให้มี  



การเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่ขึ้นเพื่อท าหน้าที่แทน โดยให้น าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน
เมืองกลางวิทยาคม และเมื่อคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ ชุดใหม่ยังไม่ได้เข้ารับหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรหิารชุด
เก่ารักษาการ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันหลังการเลือกตั้งและไมต่ัดสิทธิกรรมการชุดเก่าที่จะได้รบัการเลือกตัง้  

ข้อ  16 คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ  พ้นจากต าแหน่งโดย  
            16.1    ถึงแก่กรรม 
            16.2    ลาออก 
             16.3    พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ  8.3  
            16.4    ครบวาระการบรหิารงาน  2  ปี  

ข้อ  17  เมื่อมีการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการท าหน้าที่  ให้คณะกรรมการบรหิารชมรมฯเลือก 
สมาชิกขึ้นเพือ่ท าหน้าที่แทน หรอืประธานชมรมฯ จะมอบหมายให้สมาชิกท่านหนึง่ท่านใดท าหน้าที่ก็ได้  โดยผู้ท า
หน้าที่แทนจะอยู่ในวาระ เวลาที่เหลอือยู่ของกรรมการผูท้ี่ตนแทน 

ข้อ  18  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ   มีหน้าที่บริหารกิจการของชมรมฯใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เพื่อรบัผิดชอบต่อมวลสมาชิก  โดยการให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชมรมฯ 
ให้เป็นไปด้วยดี  

ข้อ  19 คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ  มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ คณะอนุกรรมการ  
และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมฯ ได้ตามทีเ่หน็สมควร และคณะอนกุรรมการที่ได้รบัแต่งตั้ง ให้อยู่ใน
ต าแหน่งได้เท่าวาระสมัยของผู้แตง่ตั้ง 
 

หมวดท่ี  4 
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ 

 
ข้อ  20 คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ ต าแหน่งต่าง ๆ  มีหน้าที่ดังนี้  

20.1 ประธานชมรมฯ  เป็นประธานในที่ประชุมและรบัผิดชอบการด าเนินงานของชมรมฯทัง้สิ้น 
20.2 รองประธานชมรมฯ  มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานในการด าเนินงานของชมรมฯ ตามที ่

ประธานมอบหมาย และรกัษาการแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้   
            20.3 เลขานุการชมรมฯ มหีน้าทีร่ับผิดชอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคับและ 
ค าสั่งของประธานชมรมฯ เตรียมระเบียบวาระการประชุม  เชิญประชุม  จดบันทกึ   และ เก็บรกัษา  รายงานการ
ประชุม พร้อมทัง้มหีน้าทีร่ับผิดชอบในเรื่องที่ยังมิได้จัดให้อยูใ่นต าแหน่งหน้าที่ใด หรือยังไม่ได้แต่งตั้งใหผู้้ใดปฏิบัติ  
             20.4 เหรญัญิก  มีหน้าที่รบัผิดชอบในด้านการเงิน บัญชีและทรัพย์สนิของชมรมฯ  
             20.5 ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการของชมรมฯ ประสานงานเผยแพร่ 
กิจกรรมของชมรมฯ กับหน่วยงานอื่น  
            20.6  นายทะเบียน มหีน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าทะเบียนสมาชิก งานทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็น 
ปัจจุบันและรกัษาไว้  ณ  ส านักงานชมรมฯ  



             20.7 ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับ จัดส านักงานชมรมฯเพื่ออ านวยความสะดวกและ 
ประสานงานคณะกรรมการชมรมฯ  
            20.8 กรรมการชมรมฯ มหีน้าทีร่่วมประชุมพจิารณา เสนอแนะความคิดเห็นและร่วมกจิกรรม 
ในชมรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ  

ข้อ  21 ในแต่ละปีให้มีการจัดประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 1 ครั้ง และให้มกีารประชุมวิสามัญได้ตาม 
ความจ าเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

ข้อ  22  องค์ประกอบของการประชุม คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ จะต้องมีกรรมการตั้งแต่ 2 ใน 3 
ของคณะกรรมการทั้งหมด มตปิระชุมให้ใช้เสียงข้างมากถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานเป็นผู้ช้ีขาด  

ข้อ  23 การนัดประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นหน้าที่ 
ของเลขานุการ ต้องท าหนังสือแจ้งต่อสมาชิกหรือสื่อสารในรปูแบบอื่นเพื่อให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน  

ข้อ  24 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิม่เตมิระเบียบข้อบงัคับของชมรมฯ จะท าได้ก็ต่อเมื่อมีมติของที่
ประชุมใหญส่ามัญ ด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เมื่อแก้ไขปรับปรงุแล้วใหเ้ลขานุการชมรมฯ ส่งส าเนา
ระเบียบข้อบังคับใหม่ ใหส้มาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการลงมติ  
 
 

หมวดท่ี  5 
การเงิน 

 

ข้อ  25  รายได้ของชมรมฯ ได้จาก  
            25.1 ค่าสมัครเป็นสมาชิก คนละ  100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถ้วน) 
            25.2 ผู้มีจิตศรทัธาบรจิาคเข้าชมรมฯ  
            25.3 การจัดกจิกรรมของชมรมฯ  
             25.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของชมรมฯ  
            25.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนบัสนุนการเงิน 

ข้อ  26 เงินรายได้ของชมรมฯต้องน าไปฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินในนามชมรมฯ และเหรัญญกิ 
เป็นผู้เกบ็รกัษาบัญชี  

ข้อ  27 เหรัญญกิเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่ายตามค าสัง่ของผูม้ีอ านาจในการจ่ายเงินของชมรมฯโดยให้มี
หลักฐานการรับ - จ่ายเงิน เพื่อทีจ่ะตรวจสอบได้  

ข้อ  28 การถอนเงินจากธนาคารจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ใน 3 คน โดยผู้มีอ านาจลงนาม 3 คน 
ไดแ้ก่ประธานชมรมฯ คณะกรรมฝ่ายการเงิน หรอืเลขานุการ  

ข้อ  29 ให้เหรัญญิก มีหน้าที่เกบ็รักษาสมุดบัญชีของชมรมฯ เพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน  
รวมทั้งจัดท าบัญชีไว้ให้เรียบรอ้ย  
 ข้อ  30 การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติของทีป่ระชุมกรรมการบริหาร 



 
 

ข้อ  31 อ านาจในการสั่งจ่ายเงิน  
          31.1 ประธานชมรมฯ สั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
           31.2 รองประธานชมรมฯ ที่ประธานชมรมฯ มอบอ านาจสัง่จ่ายเงินได้เท่าประธานชมรมฯ  
           31.3 จ านวนเงินทีเ่กินกว่าอ านาจประธานชมรมฯ จะสัง่จ่ายได้ ให้เป็นอ านาจของคณะ
กรรมการบรหิารชมรมฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินโดยไมจ่ ากดัวงเงิน  
 

หมวดท่ี  6 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ  32 การตีความในระเบียบนี้ให้ตีความตามตัวอักษร  หากมีกรณีสงสัยหรือมิได้ก าหนดไว้ใน 

ระเบียบนี้ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ พจิารณาตัดสินช้ีขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ข้อ  33 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันทีป่ระกาศใช้เป็นต้นไป  

 
     ประกาศ   ณ  วันที่  28 ตุลาคม 2563 
 
 

(นางพิษณุ  สิมมา) 
ประธานชมรมศิษยเ์ก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 

 
 
 

(นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 

ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2564 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางพิษณุ  สิมมา ประธานชมรม 
2 นายกิตติศักดิ์  พันละดี รองประธานชมรม 
3 นายประสาร  ไพรทอง รองประธานชมรม 
4 นางศรธิกานต์ เทพค าดี เหรัญญกิ 
5 นางนิภาพร  จันทรท์รงกรด ผู้ช่วยเหรญัญกิ 
6 นายอรรถวิทย์  อุตม์อ่าง ประชาสมัพันธ์ 
7 นายไพโรจน์  กองก ี ผู้ช่วยประชาสมัพันธ์ 
8 นายภานุพงษ์  ตันติรัตน์ ผู้ช่วยประชาสมัพันธ์ 
9 นางสายฝน  ถวิลไพร นายทะเบียน 

10 นางพรทพิย์  พรมทอง ผู้ช่วยนายทะเบียน 
11 นายสันติสุข  คอยซ ิ ปฏิคม 
12 นางสาวสมชง  มีนนท์ ผู้ช่วยปฏิคม 
13 นางดารณี  โพธ์ิอ่อน เลขานุการ 
14 นางรัตนาภรณ์  เกษามูล ผู้ช่วยเลขานุการ 
15 นางสาวกอบกุล  แก้วลุง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


