
 
 

  
    คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

   ที ่๓๒๕ /๒๕๖๔   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

                              ************************************ 
             เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนคิด
เป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถทำงานเป็นกลุ่มและหมู่คณะได้ เพื่อให้การดำเนินงาน กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน งานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามสภาวะการณ์ และบรรลุ
วัตถุประสงค์   โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
  นายสันติพงษ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
  นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานของสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม 
 
 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
  นางสาวนฤมล   รับส่ง  ประธานกรรมการ 

นายวิทวัส  นิดสูงเนิน รองประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า            กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล            กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน            กรรมการ  นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ
นายชนเมธี ศรีษะเทือน        กรรมการ นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์            กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ
นางอรอนงค์ ชาญรอบ          กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ      กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ
นางสาววิมล อภิเมธีกุล         กรรมการ นางสาววิไลวรรณ  รัตนะ  กรรมการ
นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์     กรรมการ นางอาภาภรณ์      อริวัน  กรรมการ
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ นางสาวปัทมา รัตนจำนงค์ กรรมการ 

   



นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ 
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ นายชวนัส    แก้วพรม  กรรมการ 

   นายนพดล    คำพร     กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนกำกับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงาน
สภานักเรียนกับครู ใหมี้การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความสำเร็จเรียบร้อย 
  
 ๓. คณะกรรมการสรรหา และ ที่ปรึกษา 
  นายสันติพงษ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล   รับส่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายวิทวัส   นิดสูงเนิน หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  หัวหน้างานประชาธิปไตยและหัวหน้าระดับ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  หัวหน้าระดับ 
นายสาธิต         แก้วศรีทัศน์ หัวหน้าระดับ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  หัวหน้าระดับ 
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน หัวหน้าระดับ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ หัวหน้าระดับ 
 

หน้าที ่ ประชาสัมพันธ์ สรรหา ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ เพ่ือให้การดำเนินงานของสภานักเรียนและนักเรียน
แกนนำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
 

 
๔. คณะกรรมการดูแลและขับเคลื่อนงานสภานักเรียน 

นายนพดล คำพร ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการ   นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ
                    นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและเลขานุการ  

 
หน้าที ่ วางแผน ดำเนินการ กำกับติดตาม งานสภานักเรียน คัดเลือกนักเรียนแกนนำ เป็นที่ปรึกษาสภา
นักเรียน นิเทศ แนะนำการปฏิบัติงานของสภานักเรียน และเป็นแกนนำนักเรียนในการดำเนินงานกิจกรรมของ
โรงเรียน  
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 ๕. รายช่ือคณะกรรมการนักเรียน (ฝ่ายบริหาร) 
๑. นายภูริช  กมลวรานนท์ ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
๒. นางสาวเมทิกา   พรหมจันทร์ รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ  

๓. นายธีรชาติ   คำภาเกะ รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล  

๔. นางสาวมิซากิ   เอโมโต้ รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม  

๕. นายทรงธรรม  จินดาประภาพร รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป  

๖. นางสาวฐิติชญา  ติยะสัน เลขานุการ 

๗. นางสาวภิชญาภัค  กิจแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นายวรธรรม  ครุฑไชยยันต์ หัวหน้างานฝ่ายโสต 

๙. นายนัฐพงษ์  วงค์สมศรี หัวหน้างานฝ่ายประชาสมัพันธ์/รองประธานคณะสีเอื้องช่อแสด 

๑๐. นายกมลภพ  แสงดาว หัวหน้างานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร 

๑๑. นายคาร์ลอส โฮเซ่ อาร์โรโย่ ประธานคณะสีอัญชัน 

๑๒. นายปฐพน  ชูกลิ่น รองประธานคณะสีอัญชัน 

๑๓. นางสาวหัทยา  ธัญจิตปิยานนท์ ประธานคณะสีนนทรี 

๑๔. นางสาวชนิตา  เยาวบุตร รองประธานคณะสีนนทรี 

๑๕. นางสาวกุลิสร์ศา   สุทธิประภา ประธานคณะสีปาริชาต 

๑๖. นางสาวสุดารัตน์ กุณาธรรม รองประธานคณะปาริชาต 

๑๗. นายพงศภัค  รถทอง ประธานคณะสีเอื้องช่อแสด 

๑๘. นางสาววิภารัตน์  ฟองวิชัย ประธานคณะสีอินทนิล 

๑๙. นายไตรสิทธิ์  ปฐมพรไพศาล รองประธานคณะสีอินทนิล 

๒๐. นายเอกอานนท์  พุทธิพันธุ์ชาติ คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๑. นายปาณวัฒน์  ศรีกัน คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๒. นางสาวอุบลวรรณ  วงศ์แก้ว คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๓. นายปาฏิหาริย์  ทุมผา คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๔. นายเกียรติคุณ  ขวัญกิจวรุณ คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๕. นายกิตติพงศ์  พวงสินธ์ คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๖. นายธณเทพ  เทพประเสริฐ คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๗. นายนันจีรัง  รวยสิน คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๘. นายกฤติน  กรกชสุนันท์ คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๒๙. นายณัฐพงศ์  ซาซง คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

๓๐. นางสาวภคนันท์  กันยะติ คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 
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หน้าที ่  ดูแลนักเรียนที่มาสาย ตรวจอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายใน
โรงเรียน ดูแลการลงชื่อนักเรียนมาสายประจำวัน ดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานกีฬาสี ประสานงานติดต่อ
ระหว่างครูกับนักเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย  
๗. คณะกรรมการนักเรียนแกนนำ 

ม.1/1 เด็กหญิง สุทธิดา ทัศนารักษ์ 
ม.1/2 เด็กชาย จักรพรรดิ บินมุกดา 
ม.1/3 เด็กหญิง ทัตพร จันทรางกูร 
ม.1/4 เด็กชาย ภคิณ ปัญโย 
ม.1/5 เด็กหญิง ศุภามน เกิดสินธุ์ 
ม.1/6 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แซ่ตัน 
ม.1/7 เด็กหญิง นภัสสร สืบศรี 
ม.1/8 เด็กหญิง ธัญณภัสร์ นิติทัตภูธนาพงศ์ 
ม.1/9 เด็็กหญิง ปิ่นบุษรา มั่นยืน 
ม.1/10 เด็กหญิิง ชลิตา เฉยฉิว 
ม.1/11 เด็กชาย อภิเดช สิงห์จันทร์ 
ม.1/12 เด็กหญิง ปณิดา อาการ 
ม.1/13 เด็กชาย เมธัส เสนานุช 
ม.1/14 เด็กหญิง น้ำเพชร แซ่เตียว 
ม.2/1 เด็กหญิง  ปุญญพัฒน์  ครุฑดำ 
ม.2/2 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ เปียนขุนทด 
ม.2/3 เด็กหญิง วิริยา ขานพรม 
ม.2/4 เด็กชาย อัครชัย จำปาทอง 
ม.2/5 เด็กชาย ธนพัฒน์ พูลมาตย์ 
ม.2/6 เด็กหญิง มินทร์ลิตา นิติทัตภูธนาพงศ์ 
ม.2/7 เด็กหญิง พรสวรรค์ รัตนมงคลมุนี 
ม.2/8 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยมาตร 
ม.2/9 เด็กชาย นภัสรพ ี คำชมภู 
ม.2/10 เด็กหญิง คนัมพร ศรีสุวรรณ 
ม.2/11 เด็กหญิง ฉันท์สินี สุพรรณ 
ม.2/12 เด็กชาย พิรภพ  พุ่มรอด 
ม.2/13 เด็กชาย ชลสิทธิ ์ สาระสุข 
ม.2/14 เด็กหญิง จริยา กระแสเทพ 
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ม.3/1 เด็กหญิง ธิยานันท์ พัฒนวิศิษฐ์ 
ม.3/2 เด็กชาย ศรรบ บัวบุญ 
ม.3/3 เด็กชาย ชยทัต วนวรรณนาวิน 
ม.3/4 เด็กหญิง กัญญา เสวกสูตร 
ม.3/5 เด็กหญิง นทีกานต์ สวัสดิ์สาย 
ม.3/6 เด็กหญิง ชุติมา อัคสานี 
ม.3/7 เด็กหญิง แพรวา ทองหล่อ 
ม.3/8 เด็กหญิง พัฒนรัฐ เพ็งนวม 
ม.3/9 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุทธิจิตตกุล 
ม.3/10 เด็กหญิง ญาณพัฒน์ ฤกษ์รักษา 
ม.3/11 เด็กชาย ธีรภัทร์ พินิจนันทกุล 
ม.3/12 เด็กหญิง ปณิตา เป้าใจสุข 
ม.3/13 นาย โชคศิริเลิศ แซ่โล่ 
ม.3/14 เด็กชาย ยุทธพงษ์ สงสวน 
ม.4/1 นาย วุฒิเมศร์ ติลกานนท์ 
ม.4/2 นางสาว ปวิตรา ทองอินทร์ 
ม.4/3 นางสาว สุพัตรา ศรีนวนจันทร์ 
ม.4/4 นาย มังกร วงศ์พินิจ 
ม.4/5 นางสาว อีฟ เดียบาเต้ 
ม.4/6 นางสาว สมิตา อ่อนสำลี 
ม.4/7 นางสาว หรรษา งามขำ 
ม.4/8 นางสาว สุมาลี อาจทุมมา 
ม.4/9 นางสาว ปิยะธิดา มูกายามะ 
ม.4/10 นางสาว พัทธ์ธีรา สรรวานิช 
ม.4/11 นางสาว พาขวัญ  เชื้อสุวรรณ 
ม.4/12 นาย ศิวกร กลิ่นอุบล 
ม.4/13 นางสาว ทาริกา แก้วอุดร 
ม.5/1 นาย ธนกฤต มากเมือง 
ม.5/2 นางสาว ณัฏฐ์ชนากานต์ มีอินถา 
ม.5/3 นางสาว กัญญรัตน์ บัวจำรัส 
ม.5/4 นาย ปกรณ์ สุดช่วย 
ม.5/5 นางสาว ศดานันท์ ขันทะวงศ์ 
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ม.5/6 นางสาว ชาลิสา สกุลภัทรมนัส 
ม.5/7 นางสาว ณัฐภัสสร จีรเดชทวีวัฒน ์
ม.5/8 นางสาว ซือเอิน ลิม 
ม.5/9 นางสาว ฟีโอน่า สรัลพร เบอร์เรลล์ 
ม.5/10 นางสาว สรณ์สิริ จันทสิทธิ์ 
ม.5/11 นาย สิทธิมนัส โตวรวิวัฒน์ 
ม.5/12 นาย ปฏิภาณ ชัยมีแรง 
ม.5/13 นาย พีระ สันติเสว ี
ม.6/1 นางสาว ณัฐธิดา สุขชุ่ม 
ม.6/2 นาย วิทวัส เมธาเมลือง 
ม.6/3 นาย ธนวัฒน ์ บุษดี 
ม.6/4 นาย ณัฐภูมิ คงแพทย์ 
ม.6/5 นาย จักรภพ เล็กสมบูรณ์ 
ม.6/6 นางสาว สุธาทิพย์ เถร ี
ม.6/7 นางสาว ปทุมมา วระจูมพล 
ม.6/8 นางสาว ธนพร จิติมา 
ม.6/9 นาย ณัฐวุฒิ เหล่าอัน 
ม.6/10 นาย วิษณุ กมลเจริญแสนสุข 
ม.6/11 นางสาว พิมพ์มณีรัตน์ คุ้มน้อย 
ม.6/12 นาย ธนเดช อภิดุลย์ 

 
หน้าที ่  ประสานงานติดต่อระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน รับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมาย 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนวชิรรธรรมสาธิต ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษา ร่วมกิจกรรม วางแผน หารือ ประชุม ออกเสียง แก้ไข 
ปรับเปลี่ยน ขับเคลื่อนและพิจารณากฏเกณฑ์ต่างๆ  
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๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
  นายนพดล  คำพร  ประธานกรรมการ  

นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ 
นายชวนัส      แก้วพรม กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 

  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวเมทิกา    พรหมจันทร์ รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ  
      และผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่สรุปและประเมินผลหลังจบกิจกรรมต่างๆ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                          สั่ง ณ วนัที่  ๑๔ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    

 
 
 
 

                            ( นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหาร 

กิจการนักเรียน 

รองผู้อำนวยการกลุ่ม
งบประมาณ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานจราจร 

หัวหน้างานระดับชั้น 

หัวหน้างานคณะสี 

หัวหน้างานสภานักเรียน 

หัวหน้างานเพศวิถี 

หัวหน้างานยาเสพติด 

หัวหน้างานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หัวหน้างาน To be number 1 

หัวหน้างานเสมารักษ์ 

ประธานนักเรียน 

ประธานสภานักเรียน 

นักเรียนแกนนำ 

รองประธานนักเรียน 

คณะสี 

คณะกรรมการนักเรียน 
ฝ่ายบริหาร 

สภานักเรียน 

หัวหน้างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 



 
   

ธรรมนูญ สภานักเรียน  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ การเลือกตั้ง  
   บทบาทและหน้าที่ นโยบาย การดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เห็นควรให้มีคณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประกอบกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งเป็นการฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ จึงได้ออกธรรมนูญไว้ดังนี้ 
 

หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญ สภานักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พุทธศักราช ๒๕๖๔” 
ข้อ ๒ ธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หรือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประกาศใช้ธรรมนูญนี้ 
ข้อ ๔ ในธรรมนูญนี้ว่าด้วย 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ครูที่ปรึกษา หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
คณะกรรมการที่ปรึกษา หมายถึง สภาที่ปรึกษาที่ได้รับแต่งตั้งในคำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
สภานักเรียน หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ ที่มาจากคณะกรรมการชุดบริหารและ      

           นักเรียนแกนนำ 
คณะกรรมการคณะสี หมายถึง ประธานและรองประธาน คณะสีอัญชัน ปาริชาต นนทรี เอื้องช่อแสด  

          และ อินทนิล 
หมวดที ่๒ 

วัตถุประสงค ์
ข้อ ๕ คณะกรรมการสภานักเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(๑) ปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(๒) ให้นักเรียนรู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเอง และผู้อ่ืน 
(๓) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ 
(๔) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
(๕) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 
(๖) เป็นตัวแทนของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม หรือภารกิจต่างๆ ของโรงเรียน 
(๗) เป็นตัวแทนเสียงของนักเรียนในการรับฟังปัญหา และร่วมพัฒนาแก้ไขโดยร่วมมือกับโรงเรียน 
 

 



หมวดที ่๓ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ ๖ องค์ประกอบของคณะกรรมการสภานักเรียน มีจำนวน ๑๑๐ คน  ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง ชุดบริหาร จำนวน ๓๐ คน 
(๒) คณะกรรมการสภานักเรียนที่มาจากนักเรียนแกนนำประจำห้องเรียน จำนวน ๘๐ คน 
     (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของจำนวนห้องเรียนในแต่ละปีการศึกษา) 
(๓) คณะที่ปรึกษากรรมการสภานักเรียนที่มาจากการแต่งตั้ง รวม จำนวน ๑๑๐ คน 
ข้อ ๗ คณะกรรมการสภานักเรียนอาจตั้งอนุกรรมการได้อีกตามความเหมาะสมและความจำเป็นในกรณีที่มี
กิจกรรมพิเศษ และสามารถยืดหยุ่นโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม 
 

หมวดที ่๔ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 

 
ข้อ ๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ตามธรรมนูญฉบับนี้ 
 (๑) เป็นนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 (๒) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของภาคเรียนที่ ๒ ปีที่มีการเลือกตั้ง 
 (๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ได้รับการรับรองพฤติกรรม และ 
               เกณฑค์ุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 (๔) เป็นผู้มคีุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดำเนินนโยบาย ปฏิบัติตนตามหลัก คารวะธรรม          
 ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม 
 (๕) เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ รักประชาธิปไตย 
 (๖) เป็นผู้เต็มใจทีจ่ะรักษาเกียรติยศของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ข้อ ๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภานักเรียน ตามธรรมนูญนี้ 
 (๑) ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องสมัครเป็นทีม โดยมีหัวหน้าหนึ่งคนและสมาชิก รวม ๑๐ คน 
 (๒) สมาชิกในทีมต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี ม.๔ และผ่านคุณลักษณะอัน 
 พึงประสงค์ 
 (๓) หลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้ว ให้จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดบริหาร จำนวน ๓๐ คน โดย
 มาจากคณะกรรมการชุดที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ คน คณะกรรมการคณะ สี และผู้สมัครพรรค
 อ่ืนๆ จำนวน ๒๐ คน โดย พิจารณาจากจากบุคคลที่มีความสามารถในการทำงานหน้าที่ต่างๆ ตาม
 บทบาท ของสภานักเรียนตามความเหมาะสม คำนึงถึงการทำงานในแต่ละปีการศึกษา โดยสอดคล้อง
 กับสถานการณ์ วิกฤตการณ์ทางสังคม โรคระบาด ตามสภาพการทำงานที่สามารถดำเนินงานได้ตาม
 สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นผู้มีความประพฤติดีและผ่านการพิจารณาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (๔) จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดนักเรียนแกนนำ ประจำห้องเรียน จำนวน ๘๐ คน ทั้งนี้สามารถ
 ยืดหยุ่นโครงสร้างได้ตามการเพ่ิมข้ึนและลดลงของจำนวนห้องเรียนในแต่ละปีการศึกษาได้ 
 (๕) จัดตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยประกอบด้วยคณะกรรมการนักเรียนชุดบริหาร
 และคณะกรรมการนักเรียนชุดนักเรียนแกนนำ 
 (๖) เปิดประชุมสภานักเรียนและดำเนินการเลือกประธานสภานักเรียนเพื่อดำเนินการประชุมตาม
 วาระต่างๆ 



ข้อ ๑๐ บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม ธรรมนูญนี้ 
 (๑) เป็นบุคคลผู้มีอาการผู้มีความบกพร่องทางจิตใจ  
 (๒) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนจนไม่ผ่าน 
 (๓) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนที่กำหนดเนืองๆ 
 (๔) เคยให้ถูกพักการเรียนไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม 
 (๕) ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนในการให้ความเห็นชอบในการสมัคร 
ข้อ ๑๑ กรรมการสภานักเรียนมีวาระการดำรงตำแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดก่อน ได้ส่ง
มอบธงในหน้าทีอ่ย่างเป็นทางการ หรือการมีคำสั่งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่แล้ว และดำรงตำแหน่ง
ตลอดหนึ่งปีการศึกษา และให้ถือว่าสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายสถานศึกษา 
(๔) เมื่อกรรมการสภานักเรียนอื่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ายื่นบัญญัติเป็นหนังสือถอดถอนบุคคลนั้นต่อ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและมีมติถอดถอน โดยการลงมติเป็นการลับไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ 
สภานักเรียนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นให้พ้นจากตำแหน่งทันที 
(๕) เมื่อมีการประกาศคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดต่อไป 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนหลังจากพ้นวาระ ตามวรรคหนึ่งให้

ประธานและรองประธานสภานักเรียนยังคงดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนต่อ เพื่อรักษาการ
ในช่วงที่กำลังจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนต่อไป  

 
หมวดที ่๕ 

วิธีการเลือกตั้ง 
ข้อ ๑๒ การเลือกตั้งทุกครั้งต้องมีคำประกาศหรือคำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนในการกำหนดวันรับสมัคร วัน
เลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง โดยกำหนดการ คำสั่ง ข้อมูลต่างๆต้องมีส่วน
ร่วมจากงานประชาธิปไตย และสภานักเรียน 
ข้อ ๑๓ การกำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย ๒๐ วัน เมื่อได้มีการกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการรับสมัครในระยะเวลาอย่างน้อย ๓ วันและกำหนด
ระยะเวลาการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง 
ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งให้โดยได้รับคำสั่ง
แต่งตั้งจากหัวหน้างานประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ดำเนินการ
เลือกตั้งประจำหน่วย การเลือกตั้งให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น เป็นกรรมการผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง 
โดยกรรมการตามวรรคสองและวรรคสามนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียน 
ข้อ ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิหาเสียงเลือกตั้งได้ 
และไม่ขัดกับหลักการการเลือกตั้งตามระเบียบนี้และให้โรงเรียนจัดสถานที่สำหรับหาเสียงและแนะนำตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้ง หรือผ่านระบบออนไลน์ 
ข้อ ๑๖ เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทำการทุจริตการ
เลือกตั้งไม่ว่าด้วยการให้หรือสัญญาว่าจะให้สิ่งของ หรือด้วยการขู่เข็นหรือบังคับหลอกลวงด้วยประการใดๆ 



เพ่ือให้ตนหรือผู้อื่นนั้นได้รับหรือเสียผลประโยชน์ในการเลือกตั้ง และให้รวมถึงการกระทำของผู้สนับสนุน
ผู้สมัครนั้น 
ข้อ ๑๗  ในวันเลือกตั้งให้เลือกตั้งระบบออนไลน์ โดยมีการเลือกตั้งหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ผ่านระบบ WTS one 
man one account และประกาศผลการเลือกตั้งทันทีภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง 
ข้อ ๑๘ (๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนมิสิทธิ
และในวันเลือกตั้งต้องแสดงบัตรนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อกรรมการ
ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือขอรับบัตรเลือกตั้งเว้นแต่คณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้น จะได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแต่ละกรณีไป 
ข้อ ๑๘ (๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งให้เข้าสู่ระบบ WTS one man one account โดยใช้อีเมลล์ 
@wt.ac.th ของตนเองเพ่ือระบุตัวตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้ทันที โดย
สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น 
ข้อ ๑๙ ให้ดำเนินการประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน อย่างเป็นทางการในช่องทาง
สาธารณะ  
ข้อ ๒๐ วิธีการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบออนไลน์ ของผู้ใช้สิทธ ิ
 (๑) แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีหน่วยงานรัฐออกให้ หรือเข้าสู่บัญชี @wt.ac.th 
 (๒) ตรวจสอบสิทธิในระบบออนไลน์  
 (๓) เข้าคูหาออนไลน์และเลือกตั้งโดยกดท่ีหมายเลขสองครั้งเพ่ือยืนยันการเลือก และในกรณีไม่ออก
เสียงให้เลือกช่องไม่ออกเสียง 
ข้อ ๒๑ เมื่อการเลือกตั้งเสร็จให้คณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แก่ประธานการเลือกตั้งทราบ และประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเรียงผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดที่นับได้
ตามลำดับจนครบ จำนวนผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นทุกคนด้วย 
ข้อ ๒๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ทีมได้คะแนนอันดับหนึ่งเป็นประธานนักเรียน  
ข้อ ๒๓ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งและแจ้งว่าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งคนใดท่ีได้รับเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งนั้นให้ทุกคนได้รับทราบ 
ข้อ ๒๔ หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้ง 
โดยสมัครใจ ตามข้อ ๖ 

 
 

หมวดที ่๖ 
บทบาทและหน้าที่ของสภานักเรียน 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีบทบาทดังนี้ 
   (๑) เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมตามหลักคารวะธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม 
 (๒) ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพ่ือนนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย 
 และแนวทางสันติวิธี 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม 
 (๔) สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
 (๕) เป็นผู้นำเพ่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 



 (๖) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน องค์กรชุมชนต่างๆ 
 (๗) รณรงค์ให้นักเรียนทำความดีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
 (๘) ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของรัฐบาล 
ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 (๒) ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้า 
 ที่นักเรียนควรได้รับ 
 (๓) รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 (๔) คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 
 (๕) ดูแลสอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 (๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์ และตรงไปตรงมา 
 (๗) เสนอความคิดเห็นต่อโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ 
 (๘) วางแผนดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา 
 (๙) ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญ หรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการ พร้อมทั้งต้อง
 รักษาไว้ซึ่งศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

 
หมวดที ่๗ 

การดำเนินนโยบายพ้ืนฐาน 
ข้อ ๒๗ คณะกรรมการสภานักเรียนต้อง ปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระเบียบนี้ 
 (๒) ส่งเสริมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนักเรียนทุกคนรวมทั้งประสานประโยชน์ระหว่าง 
 ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน 
 (๓) จัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูทุกฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เพ่ือบูรณาการการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
 (๔) จัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่ปรึกษากรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับ
 การดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 (๕) จัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละภาคเรียนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ได้กำหนด 
 (๖) ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนและกีฬา
 เบญจสิริร่วมกับเจ้าของโครงการ 
 (๗) จัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่ปรึกษากรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับ
 การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของโรงเรียนตามธรรมนูญนี้ 
 
ข้อ ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ให้คณะกรรมการสภานักเรียนจัดให้มีคณะที่ปรึกษาและ
พัฒนากิจการของคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวนไม่เกิน ๓๐ คน เพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการสภานักเรียนในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

 



หมวด ๘ 
การดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการสภานักเรียนต้องดำเนินการให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งแรก 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น หรือตามความเหมาะสมตามสถานการณ์
ปัจจุบัน การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาและชี้แจงถึงบทบัญญัติต่างๆ ตามธรรมนูญนี้และให้มีการ
แบ่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามท่ีประชุมได้กำหนด 
ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนต้องแบ่งหน้าที่งานต่างๆ ให้รองประธานสภานักเรียน
เลขานุการสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายงานต่างๆ 
ข้อ ๓๑ กรรมการสภานักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการนักเรียน ตามข้อ ๒๔ - ๒๖  โดย
สมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบ 
ข้อ ๓๒ กรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งมีสิทธิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฝ่ายได้ ๒ คณะแต่ผู้ที่ดำรง
ตำแหน่งประธาน รองประธาน กรรมการสภานักเรียน และ กรรมการสภานักเรียนที่เป็นประธานกรรมการฝ่าย 
ให้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการฝ่ายนั้น ได้เพียงคณะเดียว 
ข้อ ๓๓ ให้ประธานนักเรียนแต่งตั้งกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนและ
โดยเป็นคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุมด้วย โดยอนุโลมคณะกรรมการสภานักเรียนที่
เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน งดการออกเสียงในการประชุมแต่ละครั้งด้วย โดยอนุโลม 
ข้อ ๓๔ การดำเนินการใดๆที่เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องให้คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการให้
ประธาน รองประธานสภานักเรียน ดำเนินการเท่าที่จำเป็นไปก่อนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมการ
ดำเนินการตาม วรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการดำเนินการที่ได้ทำไปนั้นต่อกรรมการสภานักเรียนภายในครั้งแรกที่มี
การเรียกประชุมหลังจากดำเนินการเลือกตั้งตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามธรรมนูญนี้ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนจึงแต่งตั้งพร้อมทั้งกำหนด บทบาทหน้าที่ 
คณะกรรมการสภานักเรียนโดยให้นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ เต็มความสามารถ เต็ม
ศักยภาพ ตามแนวทางของ“ธรรมนูญนี้” เพื่อบังเกิดเป็นผลดีต่อการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ต่อไป 

หมวดที ่๙ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๕ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญนี้ จะทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ให้ประธานสภานักเรียนเรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทั้งคณะ เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
หากพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงธรรมนูญให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาความขัดข้อง 
ที่อาจเกิดข้ึนต่อที่ปรึกษาและผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับ 
(๒) ในการปฏิบัติตามธรรมนูญนี้หากเกิดปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้คณะกรรมการสภานักเรียน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารของโรงเรียนร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือเสนอแนวทางแก้ไขต่อทางโรงเรียนเพ่ืออนุมัติให้ดำเนินการ แก้ไขต่อไป 
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                          (นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


