
 
 

 
 
 

ข้อบังคับ (ใหม)่ 
สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
ข้อที่ 1  

1.1 สมาคม หมายถึง“สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มีอักษรย่อ ส.ร.ม.ท. 
ชื่อภาษาอังกฤษ “ Association Deputy Director of Secondary School of Thailand : A.D.S.T.” 

1.2 คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

1.3 สมาชิก   หมายถึง  
     1.3.1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
     1.3.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     1.3.3 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาและสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     1.3.4 ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งตามข้อ 1.3.1 ข้อ 1.3.2 และข้อ 1.3.3   
 

ข้อที่ 2 ส านักงานตั้งอยู่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขที่ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ ์ต าบลหายยา  อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่
 
ข้อที่ 3 เครื่องหมายของสมาคมฯ มลีักษณะดังนี ้ 

 
 
 
 

  
 
 

เครื่องหมาย  ตรงกลางเป็นวงกลมสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ใจ มีอักษรย่อของสมาคมสีขาวเป็น
ภาษาไทย หมายถึง ความยุติธรรม อยู่ในวงกลมพื้นสีส้มสี่วงหมายถึง ความรู้รักสามัคคี วงกลมสีเหลืองล้อมรอบ 
หมายถึง พลังแห่งอนาคตและวงกลมสีน้ าเงิน หมายถึง  ความเป็นเอกภาพ  

 
 



หมวดที่ 2  
วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ  4 วัตถุประสงค์มีดังนี ้ 
4.1 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างรองผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
4.2 ส่งเสริมความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าแก่สมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาของชาติ  
4.3 เป็นศูนย์รวมในการด าเนินงานและแก้ปัญหาร่วมกันของสมาชิก 
4.4 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์  

ต่อการศึกษาของชาติ 
4.5 จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
4.6 ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด 
ทั้งนี้ ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลก าไรเพื่อแบ่งปันกัน  ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง

ตลอดจนไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศีลธรรม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 

หมวดที่ 3  
ประเภทสมาชิก 

 
ข้อที่ 5 สมาชกิมี 3 ประเภท คือ 

5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกจังหวัดและสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่เปลี่ยนต าแหน่งหรือเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 
หรือครูที่ได้รับการแต่งตั้งใหป้ฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกจังหวัดและสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เป็นสมาชิก 

 

 5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ  ซึ่งคณะกรรมการมีมติเชิญเป็น
สมาชิก 
 
ข้อที่ 6 ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิก  ต้องยื่นใบสมัครหรือสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อนายทะเบียนตามแบบของ
สมาคมฯ และได้รับการอนุมัติ  พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงสมาคมฯ ตามที่สมาคมฯ ก าหนดและให้
นายทะเบียนน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 

หมวดที่ 4  
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง 

 
ข้อ 7 สมาชิกต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงสมาคมฯ  ตลอดชพี  เป็นจ านวนเงิน 300 บาท 
 
ข้อ 8 สมาชิกกิตติมศักดิไ์ด้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงสมาคมฯ   

 



หมวดที่ 5  
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
ข้อที่ 9 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มดีังนี ้
      9.1 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ 
   9.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ  

9.3 มีสิทธิขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการสมาคม เท่าที่คณะกรรมการจะพิจารณาและอยู่ ใน
ความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ 
  9.4 มีสิทธิเสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสมาคม  เพื่อน าเข้าระเบียบวาระ พิจารณาใน
ที่ประชุม  โดยมีสมาชิกรับรองญัตติไม่น้อยกว่า 50 คน 
 9.5 มีสิทธิ เสนอชื่อสมาชิกเพื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นนายกสมาคมฯ หรือเป็นกรรมการบริหาร
สมาคม  ยกเว้นสมาชิกวิสามัญและกิตติมศักดิ์ตามข้อ 5.2 และ 5.3 
 9.6 มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเป็นนายกสมาคมฯ หรือเป็นกรรมการบริหารสมาคม ยกเว้น
สมาชิกวิสามัญและกิตติมศักดิ์ตามข้อ 5.2 และ 5.3 

9.7 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ  โดยเคร่งครัด  
9.8  มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงสมาคมฯ  ตามที่ก าหนด 
9.9  มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการและกิจกรรมของสมาคมฯ 
 

หมวดที่ 6  
การขาดสมาชิกภาพ 

 
ข้อที่ 10 สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
  10.1 ตาย 
 10.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคมฯ 

10.3 ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย 
 10.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมฯ หรือประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจ หรือน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ
โดยการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และสมาชิกภาพ  
ผู้นั้นจะเอาเหตุแห่งการนั้นๆ มาอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคมฯ มิได้ 

 
หมวดที่ 7  

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
 

ข้อที่ 11 คณะกรรมการ ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ตามข้อ 5.1 
ข้อที่ 12 คณะกรรมการ มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย 

12.1 นายกสมาคม ให้มีหารสรรหาจากสมาชิกประเภทสามัญโดยให้นายกสมาคมรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด หรือ ประธานชมรมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด หรือ ประธานจังหวัด 
หรือ ผู้ประสานงานจังหวัด เสนอชื่อผู้มีความประสงค์ที่จะเสนอตัวเป็นนายกสมาคมของจังหวัดนั้นๆให้กับสมาคม
เพื่อเสนอวิสัยทัศน์การบริหารสมาคมต่อกรรมการสรรหา เมื่อกรรมการสรรหาได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปเีพื่อสมาชิกในที่ประชุมให้การรับรอง     



 12.2 นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการจากสมาชิกสามัญตามข้อ 5.1 ได้ไม่เกิน 24 คน ทั้งนี้ให้มีอัตราส่วน
ของจ านวนสมาชิกในแต่ละภูมิภาคอย่างเหมาะสม    
 12.3 นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 12.2 เป็นอุปนายกไม่เกิน 2 คน เลขาธิการ 1 คน ส่วนต าแหน่งอื่น
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามข้อ 12 
 

ข้อ 13 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการและกิจกรรมของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนดของที่ประชุมใหญ่และให้มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนกุรรมการเพื่อด าเนินกิจการและกิจกรรมใดๆ 
ได้ตามที่เห็นสมควร 
 

ข้อ 14 คณะกรรมการสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาได้ตามวาระของ
คณะกรรมการชุดนั้นๆ 
 

ข้อ 15 การครบวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
15.1 นายกสมาคมมีวาระ 2 ปี และต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้การครบวาระจะถือวันที่มีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในปีที่ครบวาระ และภายใน 90 วัน ก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาชุดหนึ่ง
เพื่อด าเนินการสรรหานายกสมาคมคนที่เป็นไปตามข้อที่ 12.1  

15.2 เมื่อการสรรหานายกสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นายกสมาคมสรรหากรรมการตามข้อ 12.2 และ
ข้อ 12.3 ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ที่เคยเป็นกรรมการชุดใดมาก่อนก็ได้  

15.3 เมื่อได้รายชื่อกรรมการตามข้อ 15.2 เรียบร้อยแล้วใหด้ าเนินการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนพื้นที่
ที่สมาคมตั้งอยู่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่มีการรับรองผลการสรรหานายก
สมาคมคนใหม่  

15.4 ในระหว่างที่รอการอนุญาตจากนายทะเบียน ใหค้ณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่ากรรมการ
ชุดใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง และส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการอนุญาต
ตามใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ (ส.ค.6) 
 

ข้อ 16 คณะกรรมการเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการให้ด าเนินการดังนี้ 
16.1 คณะกรรมการเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการให้เป็นตามข้อ 5.2  
16.2 คณะกรรมการที่เหลืออยู่จะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

แทนหรือไม่ก็ได้  
16.3 กรณีที่นายกสมาคมพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 21 ก่อนครบวาระให้สิ้นสุดสภาพต าแหน่งเฉพาะตนโดย

ปริยาย และให้กรรมการที่มีอยู่สรรหานายกสมาคม โดยด าเนินการตามตามข้อ 12.1 จากนั้นเรียกสมาชิกสมาคม
ประชุมใหญ่วิสามัญโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 100 คน เพื่อรับรองผลการสรรหานายกสมาคม เว้นแต่นายก
สมาคมพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวนั้นไม่ถึง 180 วัน ให้อุปนายกคนใดคนหนึ่งรักษาการตามล าดับจนกว่าจะมีนายก
สมาคมคนใหมแ่ละการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งต่อไป 

16.4 กรณีนายกสมาคมเกษียณอายุราชการก่อนครบวาระในปีที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี         
ให้นายกสมาคมและคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพื่อให้การบริหารสมาคม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ข้อที่ 17 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จะเป็นรูปแบบประชุมในสถานที่ก าหนด  
หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ให้เลขาธิการสมาคมออกหนังสือเชิญประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการทุกคนโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนมีการประชุมให้นายกสมาคมท าหน้าที่เป็น
ประธานการประชุม กรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกตามล าดับปฏิบัติ



หน้าที่ประธานการประชุม หากอุปนายกไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน
ใดคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
 

ข้อ 18 การประชุมจะต้องมีคณะกรรมการมาประชุม หรือร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ
ที่มีอยู่จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
 

ข้อ19 คณะกรรมการจะต้องมีการจัดประชุมครั้งแรก ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งตามใบส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงของสมาคม (ส.ค. 6)  
 

ข้อ 20 คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมและไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับ 
 

ข้อ 21 คณะกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งกรรมการเมื่อ 
     21.1  ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อ 10 
           21.2 ครบวาระ 
     21.3  ลาออกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะคณะกรรมการมีมติให้ออกได้ 
 21.4  เกษียณอายุราชการ หรือพ้นต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ข้อ 22 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการกิจการของสมาคมให้มีประสิทธิภาพ นายกสมาคมสามารถ
แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 
 

หมวดที่ 8  
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 23 นายกสมาคมจะต้องด าเนินการจัดการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง โดยเรียกว่า การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ทั้งนี้ให้ก าหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมที่ชัดเจน และแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน และจะต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน ถ้าการประชุมคราวใดมีสมาชิกไม่ครบองค์
ประชุมให้นายกเรียกประชุมครั้งที่สอง ภายในก าหนดเวลา 30 วัน ถ้าการประชุมยังมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมอีก
ใหน้ายกเรียกประชุมครั้งที่สาม โดยจะมีสมาชิกเท่าใดให้ถือว่าครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 24 เมื่อคณะกรรมการจ านวนสองในสาม หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 200 คน ร้องขอพร้อมกับอ้างเหตุผลให้
มีการประชุมวิสามัญ ให้นายกสมาคมก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเรียกประชุมได้เช่นเดียวกับข้อ 23 
 

ข้อ 25 ในกรณีการประชุมใหญ่ที่มีการสรรหานายกสมาคมฯ ให้สมาชิกในที่ประชุมรับรองผลการสรรหานายก
สมาคมฯ 
 

ข้อ 26 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้คณะกรรมการ แถลงกิจการในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนองบดุล
ประจ าปขีองสมาคมฯ 

 

ข้อ 27 ให้คณะกรรมการ เสนอ ชื่อ ผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อขอความเห็นชอบและแต่งตั้งเป็น             
ผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคมฯ 
 

 
 
 
 



หมวดที่ 9  
การเงินการบัญช ี

 

ข้อ 28 การบริหารการเงินของสมาคมฯ ให้ด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมฯ โดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ 
 

ข้อ 29 เงินของสมาคมฯ ให้ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ในนามของสมาคมรองผู้อ านวยกาสถานศึกษามัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย เหรัญญิกมีอ านาจเก็บเงินสดไว้ในมือไม่เกิน 10,000 บาท 
 

ข้อ 30 การเบิก – ถอน หรือสั่งจ่ายจากธนาคารจะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม กรรมการ และเหรัญญิกร่วม
ลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองในสาม จึงจะสามารถเบิก – ถอนเงิน ของสมาคมได้ 
 

ข้อ 31 นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ มีอ านาจสั่งจ่าย เพื่อใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์หรือกรณีเร่งด่วน
ของสมาคมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท หากมีการจ่ายเงินเกินว่าจ านวนที่กล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการก่อน และการจ่ายเงินแต่ละครั้งต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง 
 

ข้อ 32 เหรัญญิกมีหน้าที่ท าบัญชีรับ - จ่าย และงบดุลของสมาคมฯ ให้เสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี      
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาและมอบให้ผู้สอบบัญชีเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

ข้อ 33 รายได้ของสมาคมฯ มาจาก 
   33.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงสมาคมฯ   

33.2 รายได้จากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ 
  33.3 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  

 

หมวดที่ 10 
การแก้ไขข้อบังคับ 

 

ข้อ 34 การแก้ ไขข้อบั งคับของสมาคมฯ จะต้องกระท าและมีมติจากสมาชิกที่ ลงชื่อ เข้าประชุมใหญ่                
โดยคณะกรรมการ จะต้องส่งร่างแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
 

หมวดที่ 11 
การเลิกสมาคมฯ 

 

ข้อ 35 สมาคมฯนี้จะเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกที่มา
ประชุมและให้เรียกประชุมอีกครั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อยืนยันมติเดิม โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
เช่นเดียวกับครั้งแรก หากไม่มีมติยืนยันให้ถือว่า สมาคมฯมิได้เลิก 
 

ข้อ 36 เมื่อเลิกสมาคมฯ ทรัพย์สินของสมาคมฯ ทั้งหมดให้ตกเป็นของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขที่  22  
ถนนบุญเรืองฤทธิ์  ต าบลหายยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 37 ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ 
 

( นายจ านงค์  ประสานวงศ์ ) 
นายกสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 


