
รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ 2,500       2,000      พวงทอง ภูตาเลิศ
ส านักงานผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการงานเลเขาผู้อ านวยการ40,000      20,000       20,000    พวงทอง ภูตาเลิศ
พัฒนาเครือขา่ยการศึกษาภายในภายนอก กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการงานเลเขาผู้อ านวยการ10,000      8,000      10,000     20,000      พวงทอง ภูตาเลิศ
จัดสรรโอกาสและการน าความรู้ต่างๆ เผยแพร่สู่สถาบันการศึกษา องค์กร ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน 10,000     
จัดซ้ือวัสดุ / ครุภัณฑ์ ส านักงานผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการงานเลเขาผู้อ านวยการ20,000      15,000    ปาริฉตัร พาคาม
สถาบันการศึกษา องค์กร ส่วนราชการภาครัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 10,000     ช่อผกา/มนิดา

พัฒนาส านักงานรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการ 2,500       2,000      สุภัชรี
กลุ่มงานอ านวยการ (ผช. กิตติกุล แก้วกาหลง)
ส านักงานอ านวยการ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการ 2,500       2,000      กติติกลุ/พวงทอง
โครงการจัดหาอปุกรณ์ปูองกนัโควิด-19 100,000    60,000      10,000     พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ /ปาริฉตัร
ส านักงานอ านวยการ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการ 40,000      20,000    กติติกลุ/พวงทอง
งานยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการ 100,000    50,000    20,000      พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ /ปาริฉตัร
ชื้อวัสดุ/คุรุภัณฑ์ส านักงานผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการ 20,000      15,000    พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ /ปาริฉตัร
ส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานอ านวยการ 20,000      10,000    10,000      พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ /ปาริฉตัร

งานสหวิทยาเขต/สถาบันการศึกษา องค์กร ส่วนราชการภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 10,000      10,000     พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ /ปาริฉตัร
งานกลุ่มงานงบประมาณ (ผช.ประภัสสร)
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานงบประมาณงานงบประมาณ 2,500       2,000      ปราณี นิตยะ 
การจัดระบบในกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานงบประมาณงานงบประมาณ 20,000      15,000      ปราณี นิตยะ 
พัฒนาส านักงานบัญชี กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานงบประมาณงานการเงิน 10,000      8,000        สุภัชรี
พัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุโรงเรียน กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานงบประมาณงานพัสดุ 19,000      15,000      ศตวรรษ สัตถาผล ศุกภลักษณ์ พุดตาเต สุมินตรา ไกรวงษ์
พัฒนางานซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานงบประมาณงานพัสดุ 100,000    40,000      สุมินตรา/ปาริฉตัร
ประชุมเครือขา่ยผู้ปกครองและส่งมอบเงินค่าเส้ือผ้าอปุกรณ์กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์กลุ่มงานงบประมาณงานการเงิน 100,000    50,000     

พัฒนาส านักงานรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานยทุธศาสตร์ และประกนัคุณภาพ2,500       2,000      ฐปนียด์า สัมฤทธิ์รินทร์
กลุ่มงานแผนงานและยทุธศาสตร์ (ผช. ธวัชชัย)
พัฒนาส านักงานแผนงานยทุธศาสตร์ 2,500       2,000      พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
พัฒนาระบบงานแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานแผนงานยทุธศาสตร์ และประกนัคุณภาพกลุ่มงานแผนงานและยทุธศาสตร์7,000       5,000        พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
พัฒนางานสารสนเทศ และงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ .กลุ่มบริหารงานแผนงานยทุธศาสตร์ และประกนัคุณภาพกลุ่มงานแผนงานและยทุธศาสตร์3,170       2,500        ธนูศิลป์ แสนมาโนช
โครงการประชุมอนุมัติงบประมาณการปฏิบัติการ 8,650       5,000        พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต (ขอระดมทรัพยากร)กลุ่มบริหารงานแผนงานยทุธศาสตร์ และประกนัคุณภาพกลุ่มงานแผนงานและยทุธศาสตร์200,000    ประจักษ์ อะนันทา ธวัชชัย ฝุายพลแสน  ปิยนาถ ภิบาลจอมมี

 สร้างความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมกบัสถาบันองค์กร
ส่วนราชการการจัดระบบงานเสียงตามสาย 20,000     มนทกานต์ ค ายา/นิศารัตน/์ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ/์ จ ารัส ประทังวา/พิสุทธิ์

กลุ่มงานประกันคุณภาพ (ผช. ยงยทุธ)
พัฒนาส านักงานประกันคุณภาพ 2,500       2,000      ธัญญาณี ดีพลงาม

ผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานแผนงานยทุธศาสตร์ และประกันคุณภาพ (รองฯ ไผ่ล้อม)

กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย ์(รองฯ พิชญส์ิรี)



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 10,000      5,000      วิภาพร แกน่นาค า 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ 23,600      5,000         ธัญญาณี ดีพลงาม 
พัฒนาศูนยส่์งเสริมโครงการพิเศษ ประกนัคุณภาพ SMT โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนมาตรฐานสากล STEM Edncation25,000      20,000       ธัญญาณี ดีพลงาม
โครงการปรับปรุงศูนยย์ทุธศาสตร์ 110,000    73,000       35,000      ยงยทุธ

พัฒนาส านักงานรองผู้อ านวยการ 2,500       2,000      สุลัดดา อะเวลา
ศูนยกั์นการแพร่ระบาดโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการปูองกนัควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด37,400      37,400      มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์
โครงการปูองกนั เฝูาวัง ตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 1950,000      50,000      มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์

โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมปูองกนัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201920,878      20,878      มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเกยีรติภูมิ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานเผยแพร่เกยีรติภูมิร.ร. 20,000      15,000       นิศารัตน/์สุลัดดา อะเวลา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน/ค่ายลูกเสือ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานภูมิทัศน์ 100,000    25,000       มนิดา/เจริญ/สุภาภรณ์
ปรับปรุงภูมิทัศน์หอประชุมราชพฤกษ์ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานโสตทัศนูปกรณ์ 100,000    25,000       นิศารัตน/์จ ารัส
ศูนยเ์ฉพาะกจิและคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน ฉกชน.
จัดสรรโอกาสและการน าความรู้ต่างๆ เผยแพร่สู่สถาบันการศึกษา องค์กร ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน 11,340    มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์
โครงการประสานงานการคุ้มครองชว่ยเหลือนักเรียนกบัสพม.มค.กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ย งาน ฉก.ชน 40,000      20,000    สุลัดดา อะเวลา/นิจพร/นิศารัตน์
งานบริการ
พัฒนางานบริการสาธารณะ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานบริการสาธารณะ 5,000       4,000         เกศรินทร์/สุธาสินี
พัฒนาการให้บริการสาธารณะ (ผ้าประดับ+ชุดกาแฟ+ดอกไม้ประดับ)กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานบริการสาธารณะ 10,000      10,000       เกศรินทร์/สุธาสินี
บริการวิชาการสู่ชุมชน กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานบริการสัมพันธ์ชุมชน 20,000      10,000      มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดท าปูายโครงการอารยเกษตร/ค่ายลูกเสือกลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานภูมิทัศน์ 80,000      42,000       มนิดา/เจริญ
งานประชาสัมพันธ์
โครงการดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานประชาสัมพันธ์ 50,800      2,000       20,000     ศิริภร วาลมูลตรี พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ช่อผกา/กติติกลุ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานประชาสัมพันธ์ 15,000      10,000      ศิริภร วาลมูลตรี พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
งานโสตทัศนูปกรณ์
โครงการซ่อมแซมอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานโสตทัศนูปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์30,000      10,000      มนทกานต์ ค ายา ศิริภร วาลมูลตรี ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ์ จ ารัส ประทังวา
โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์+ NP สตูดิโอ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานโสตทัศนูปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์50,800      13,563       16,437      40,000     มนทกานต์ ค ายา ศิริภร วาลมูลตรี ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ์ จ ารัส ประทังวา

 สร้างความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมกบัสถาบันองค์กร
ส่วนราชการการจัดระบบงานเสียงตามสาย 20,000     มนทกานต์ ค ายา/นิศารัตน/์ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ/์ จ ารัส ประทังวา/พิสุทธิ์

กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนและสุขภาวะ (ผช.เพียร)

งานอนามัยโรงเรียน
กจิกรรมการแขง่ขนั  TO  BE  NUMBER  ONE  TEEN  DANCERCISEงานTo be number oneงานTO BE NUMBER ONE17,000      10,000      วรัทภพ ศรีวรรณะ
อย. น้อยรุ่นใหม่ ใส่ใจบริโภค งานอย.น้อย 11,500      2,400       จิราวรรณ ภูวนารถ/ จุรีรัตน์ เทียงค า
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล งานพยาบาล 10,000      6,000       เพียร / จุรีรัตน์ เทียงค า
ปรับปรุงห้องพยาบาล งานพยาบาล 150,000    20,000       60,000      เพียร / จุรีรัตน์ เทียงค า

กลุ่มบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และสุขภาวะ (รองฯ มนทกานต์)



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
กจิกรรมกนิเปล่ียนโรค งานส่งเสริมสุขภาพ 2,000       1,500       จิราวรรณ/ จุรีรัตน์ เทียงค า
กจิกรรมตรวจสุขภาพ / ปากและฟัน/ประสานงาน งานส่งเสริมสุขภาพ 2,000       1,500       จิราวรรณ ภูวนารถ 
กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ / บัตรสุขภาพ/บริจาคโลหิต งานส่งเสริมสมรรถนะ2,000       1,500       วรัทภพ ศรีวรรณะ/เพียร/จุรีรัตน์
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ปูองกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า-19 30,000     เพียร / จุรีรัตน์ เทียงค า

กลุ่มงานแนะแนวและสัมพันธ์ชุมชน (ผช. ศุภลักษณ์)
พัฒนาส านักงานสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 2,500       2,000      ศุภลักษณ์/ศริญญา
งานแนะแนว
พัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (แนะแนว) กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนงานแนะแนว 5,000       5,000        ล าใย นามวิชา
พัฒนาส านักงานแนะแนว กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนงานแนะแนว 5,000       5,000        นิจพร จันทรดี
กจิกรรมปลูกต้นไม้ในใจคนร่วมกบัศิษยเ์กา่ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยงานแนะแนว 10,000      5,000         lสุลัดดา /วรรณวิภา/มนิดา
โครงการก าลังใจ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนงานแนะแนว 10,000      10,000      นิจพร จันทรดี/ศุภลักษณ์
ค่ายสานผันฉนัท์พีน่้องคร้ังที่ 15 กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนงานแนะแนว 50,000      10,000      40,000     20,000      นิจพร จันทรดี/ศุภลักษณ์/ล าไย/สุลัดดา
กลุ่มงานสุขภาวะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผช.สุภาภรณ์)
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานสุขภาวะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ยกลุ่มงานสุขภาวะและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน2,500       2,000      นิศารัตน์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนยวุกาชาด กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ย14,493      3,000       ชัดชนพ เนียมเล็ก นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์ รัตนา สุทธิธรรม
พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ย20,000      3,000       เจริญ ปินะถา ล าใย นามวิชา วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เอกสิทธิ์ แดงนา
พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนเนตรนารี กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ย20,000      3,000       วชืรภรณ์
พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนลูกเสือวิสามัญ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ย20,000      3,000       จาฬุพรรณ
พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนผู้บ าเพ็ญ กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ย20,000      3,000       ปัทมาพร
พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือขา่ย20,000      10,000      บริพัตร
โครงการปรับปรุงห้องกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนอาคาร1 14,493      3,000         สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
โครงการส่งเสริมความถนัดและความสนใจชุมนุม ชมรม 20,000     นิศารัตน/์สุทธิพงษ์

พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม2,500       2,000      เจริญ ปินะถา /วัชรพงษ/์ ณัฐรุจ อาษาพา

งานอาคารสถานที ่(ผช.เจริญ)
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานอาคารสถานที่ 2,500       2,000      เจริญ ปินะถา
ปรับปรุงสถานที่ศูนยเ์รียนปัญญาภิวัฒน์และสร้างค่ายลูกเสือโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานอาคารสถานที่ 100,000    80,000       เจริญ ปินะถา ภัทรพล ไปเจอะ สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี ณัฐรุจ อาษาพา
โครงการพัฒนากจิกรรมยวุเกษตร โครงการพระราชด าริ(ยวุเกษตร)100,000    20,000       วรรณวิภา บัวละคร
โครงการพัฒนาอารยเกษตรโคก-หนอง-นา โครงการพระราชด าริ(อารยะเกษตร)100,000    70,000       มนิดา บุญยสัสะ
ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมงานอาคารสถานที่ 500,000    200,000     เจริญ ปินะถา/วัชรพงษ/์ ณัฐรุจ อาษาพา
โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อี้นักเรียน งานอาคารสถานที่ 500,000    10,000 100,000     เจริญ ปินะถา /วัชรพงษ/์ศตวรรษ
โครงการจัดท าถนนภายในอารยเกษตร/ค่ายลูกเสือ 100,000    60,000       

กลุ่มงานสาธารณปูโภคและสภาพแวดล้อม (ผช. ภัทรพล)
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานสาธารณปูโภค 2,500       2,000      
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟูา ประปา ห้องสุขาและโทรศัพธ์)กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม800,000    600,000     ไพบูลย ์ลือทองจักร ภัทรพล ไปเจอะ /ชญา

กลุ่มบริหารงานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม (รองไพบูลย)์



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาด  1/2564 กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม48,850      25,000     เกศรินทร์ เปการี
จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม 1/2564 กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม11,200      13,000    10,000      กศรินทร์ เปการี
จัดซ้ือผ้าปูโต๊ะเพือ่ใช้ในกจิการของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม15,000      10,000    กศรินทร์ เปการี
งานโภชนาการ
โครงการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาค่าอาหารกลางวันฯ (กศศ)กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานอาคารสถานที่ กศรินทร์ เปการี
กจิกรรมปูายนิเทศการให้บริการ/ความรู้ ในโรงอาหาร กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานอาคารสถานที่ 2,000       2,000   นิจภารัตน์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส านักงานสาธารณูปโภค/โรงอาหาร/ร่องระบายน้ ากลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมกลุ่มงานอาคารสถานที่ 50,000      20,000 นิจภารัตน์
โครงการพัฒนาระบบการก าจัดขยะ/ร่องระบายน้ า 10,000 เจริญ ปินะถา ไพบูลย ์ลือทองจักร ภัทรพล ไปเจอะ ณัฐรุจ อาษาพา

พัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 2,500       2,000      ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง
โครงการปรัปบรุงส านักงานกจิการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 22,500      15,000       ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง
กจิกรรมการแกไ้ขพฤติกรรมและส่งต่อ กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 5,000       5,000       ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง
โครงการซ่อมแซมหลังคาส านักงานกจิการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 10,000      10,000       ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง
กลุ่มงานระเบียบวินัย (จกัราวุธ)
พัฒนาส านักงานระเบียบวินัย กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 2,500       2,000      จักราวุธ สาตารม
ปรับพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 5,000       5,000      จักราวุธ /พรชัย
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
ค่ายอาสาของขวัญถงึมือน้อง กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 5,000       1,600       จักราวุธ สาตาร/ณัฐพล /จริยา/พรชัย
กจิกรรมจิตอาสาพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม25,000      3,000       จักราวุธ สาตาร/ณัฐพล /จริยา/พรชัย
เพือ่น้องท้องอิ่ม กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2,000       1,500       จักราวุธ สาตาร/ณัฐพล /จริยา/พรชัย
กจิกรรมบริษัทสร้างการดี กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 10,000      3,000       จักราวุธ สาตารม /ณัฐพล หาญส าโรง
ปรับปรุงส านักงานบริษัทสร้างการดี กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 10,000      5,000        จักราวุธ สาตารม /ณัฐพล หาญส าโรง
งานระเบียบวินัยนักเรียน
โครงการจัดท าสมุดบันทึกพฤติกรรม/บันทึกความดี กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 3,000       4,000       จกัราวุธ สาตารม /พรชัย 
งานยาเสพติด
งานปูองปรามยาเสพติด กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 4,000       5,000       จักราวุธ /พรชัย
ปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงในการขาดเรียนหนีเรียนกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 4,000       5,000       จักราวุธ /พรชัย
งานประสานและส่งต่อ กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 2,000       1,600         จักราวุธ /พรชัย

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย (ผช.จริยา)
พัฒนาส านักงานระเบียบวินัย 2,000       2,000      จริยา มีโชค
งานเวรประจ าวัน กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานจราจรและรักษาความปลอดภัย2,500       2,500      จริยา มีโชค

กลุ่มงานจราจร (ผช.เกรียงไกร)
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานจราจรฯ กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานจราจรและรักษาความปลอดภัย2,500       2,000      เกรียงไกร/ณัฐพล
งานจดัระบบจราจรและโรงจอดรถ 5,000       เกรียงไกร/ณัฐพล
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร และความปลอดภัยในสถานศึกษากลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานจราจรและรักษาความปลอดภัย34,600      5,000       เกรียงไกร/ณัฐพล

กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (รองกุสุมา)

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (รองฯ บริพัฒน์)



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาส านักงานรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2,500       2,000      กสุุมา โรจนกร พยอม ภูหัวไร่
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการส านักงานรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม17,000      2,000         กสุุมา โรจนกร พยอม ภูหัวไร่

กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผช.ปัทมาพร)
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2,500       2,000      
ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศห้องบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานบุคคล 15,000      40,000       ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรไปราชการ อบรมสัมมนา กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานบุคคล 300,000    100,000     ปฐมวุฒิ บุตรศรี 
เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล (DMC) 1 คน  9000x6 เม.ย.-ก.ย.  และประกนัสังคม (450x1x6) 56,700      56,700       ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน 9000x6 เม.ย.-ก.ย.  และประกนัสังคม (450x1x6) 56,700      56,700       ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1 คน 9000x6 เม.ย.-ก.ย.  และประกนัสังคม (450x1x6) 56,700      56,700       ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน 8620x6 เม.ย.-ก.ย.  และประกนัสังคม (431x1x6) 52,590      54,306       ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
ครูผู้ทรงคุณค่า 2 คน (10000x2x5) ม.ิย.-ต.ค. กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานบุคคล 100,000    100,000    ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
ครูอตัราจ้าง (9000x3x6) และประกนัสังคม (450x3x6) กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานบุคคล 170,100    170,100    ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการนางวิภาภรณ์ (6300x1x6) ประกนัสังคม 315x1x6 39,690      39,690      ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการนาย;วิทวัส (7590x1x6) ประกนัสังคม 380x1x6 47,250      47,820      ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการบุญธรรม (7970x1x6) ประกนัสังคม 399x1x6 49,614      50,214      ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการนางบุญร่วม (8369x1x6) ประกนัสังคม 418x1x6 52,590      52,590      ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการนางวิภาพร (7590x1x6) ประกนัสังคม 380x1x6 47,250      47,250      ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัทมาพร นนทะสี 
โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 50,000      20,000 40,000      ปัทมาพร บุดสี
โครงการพัฒนาบุคลากรกจิกรรม OD 30,000       10,000    ปัทมาพร นนทะสี
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ผช.สุรางค์)
พัฒนาส านักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2,500       2,000      ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
งานส่งเสริมจริยธรรม
โครงการlสภานักเรียนปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัยกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.525,020      6,000       จักราวุธ สาตารม ยงยทุธ วงผักเบีย้ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
เลือกต้ังประธานสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา  2564 9,070       9,000       ยงยทุธ วงผักเบีย้/ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา/ณัฐพล หาญส าโรง
โครงการสุขาพาเพลิน กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัยกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.513,420      3,000        ยงยทุธ วงผักเบีย้ /ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
โครงการธนาคารขยะ กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัยกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.524,800      6,000        ยงยทุธ วงผักเบีย้/ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
SC ปันสุขสู่น้อง กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระเบียบวินัย 5,000       1,600        ยงยทุธ วงผักเบีย้ /ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
โครงการรวมใจภักด์ิ ณ  ศูนยศ์าสตร์พระราชา กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม5,000       4,000       สุราง /ศุฑาวัฒน์
โครงการ ห้องเรียนคุณธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.59,180       2,400       สุรางค์/กานมณีย/์วิมล/แพรทอง
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม15,000      1,500       จักราวุธ สาตารม ศุฑาวัฒน์ ไชยสา จรุพรรณ ขนุหาร
ราชพฤกษ์ช่อสะอาด  ต้านทุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม15,000      2,400       นัฐจิรา ปิดตาทะโน ศุฑาวัฒน์ ไชยสา จรุพรรณ ขนุหาร
กจิกรรมโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน10,000      3,000       จักฤษณ์/ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
โครงการสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม5,000       1,500       จักฤษณ์/วิมล/แพรทอง /ปฐมวุฒิ/ณัฐพล
การจัดกจิกรรมงานวันไหว้ครู 3,000       1,000       จักฤษณ์/ศุฑาวัฒน์ ไชยสา/ยงยทุธ
การจัดกจิกรรมวันส าคัญ/พระราชพิธี ประจ าปีการศึกษา 1/2564กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ4,000       10,000      กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร บัวเรียน วาปีสา
สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2,000       1,500        ศุฑาวัฒน์ ไชยสา/ณัฐพล 

พัฒนาส านักงานกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษามบริหารงาน 2,500       2,000      วชิราภรณ์ เทียบเพชร์
กลุ่มบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนิเทศภายใน (รองประจกัษ์)



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยทีี่ทันสมัย และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ จดัหา LIZEN 50,000      20,000     
โครงการเสริมสมรรถนะระบบดิจิทัลการสอนออนไลน์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษามบริหารงาน 170,000    50,000     ประจักษ์/ธวัชชัย ฝุายพลแสน
กลุ่มงานนิเทศภายในและPLC (ผช.สุธิพงษ์) 
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษามบริหารงาน 2,500       2,000      สุทธิพงษ/์วิมล
งานจดัการเรียนการสอน 
พัฒนาสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ 2,500       วชิราภรณ์ เทียบเพชร์
การเช็คเวลาเรียนและจัดตารางเรียน 10,000      2,000         วชิราภรณ์ เทียบเพชร์
งานนิเทศภายใน
พัฒนางานนิเทศภายในสถานศึกษาและการติดตามนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 10,000      3,000         สุธิพงษ์ บรรยงค์
กจิกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 3,000       2,000      สุธิพงษ์ บรรยงค์
โครงการน าร่องโรงเรียนสอนแบบCONFERENT 50,000      10,000     สุธิพงษ์ บรรยงค์
กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ผช.สฐาปณยี์)
พัฒนาส านักงานระบบการดูแลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน2,500       2,000      กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
โครงการประชุมเครือขา่ยผู้ปกครอง 5  รูปแบบ กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน26,874      10,000      กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
โครงการเยี่ยมบ้านใน 5  รูปแบบ กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน31,200      20,000      กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน6,000       4,000       กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
งานเระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการโครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน5,010       4,000         เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
ส่งเสริมกจิกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือ่พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์โดยการคัดกรองและแบบบันทึกการเขา้เรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน17,165      10,000      สาคร แสนยากลุ

พัฒนาส านักงานรองผู้อ านวยการบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ 2,500       2,000      จันทร์เพ็ญ ทองดวง วรงค์พร จันทะสาร
กิจกรรมวิชาการนกัเรียนและสถาบนัการศึกษา องค์กร ส่วนราชการภาครัฐและเอกชนมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 10,000     

พัฒนากจิกรรมเรียนร่วม 4,000       จันทร์เพ็ญ ทองดวง /ค าไพ/ชนากานต์
กลุ่มงานหลักสูตรและวัดผล (ผช.ค าไพ)
พัฒนาส านักงานกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 2,500       2,000      ชนากานต์
งานหลักสูตร
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (*ใช้กนัประชุม)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ 10,000      1,000         ธรรมภรณ์ ปักกาเร สุนิสา สวัสด์ิทอง
ประชุมเชิงปฎิบัติการการทบทวนและปรับแรุงหลักสูตร กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ 3,000       2,000         ธรรมภรณ์ ปักกาเร
งานวัดผล 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพทางการศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานวัดผล 151,000    -            100,000    ค าไพ จะโนรัตน์ ชาริยา แสนขอมด า วิสุณีย ์ทศราช ชนากานต์ ต่อพันธ์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการสอบ  O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานวัดผล 26,760      20,000      ค าไพ จะโนรัตน์ ชาริยา แสนขอมด า วิสุณีย ์ทศราช ชนากานต์ ต่อพันธ์
จัดท า ปพ. 5 / ปพ. กจิกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานวัดผล 34,000      27,200      วิสุณีย ์ทศราช 
งานผลิตสื่อ และโรเนียว
หมึกเคร่ืองโรเนียวเพือ่ผลิตส่ือกจิกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานวัดผล 90,000      5,000         60,000      ค าไพ จะโนรัตน์ ชาริยา แสนขอมด า วิสุณีย ์ทศราช ชนากานต์ ต่อพันธ์
งานห้องสมุด
ห้องสมุดส่งเสิรมรักการอา่น กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานห้องสมุด 5,000       4,000       จักรพงษ์ แทบทาม
พัฒนาส านักงานหัองสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการลุ่มงานวิชาการงานห้องสมุด 10,000      4,000       จักรพงษ์ แทบทาม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (รองฯ จนัทร์เพ็ญ) 



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
วารสารส่ือส่ิงพิมพ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานห้องสมุด 15,000      12,000      จักรพงษ์ แทบทาม

ปรับปรุงการจดักจิกรรมการเรียนการสอนการฝึกทกัษะการเรียนวิชาภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ่น  ผลิตชุดการสอนออนไลน์ ในหอ้งสมุดเสียงด้วยอุปกรณ์ชุดการสอนทางไกลกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานห้องสมุด 20,000      10,000     จักรพงษ์ แทบทาม
สัปดาห์ห้องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการงานห้องสมุด 20,000      10,000      จักรพงษ์ แทบทาม
กลุ่มงานความเป็นเลิศและทะเบียนนักเรียน (ผช.ภวนันชัย)
พัฒนาส านักงานผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2,000      ภวนันชัย สวัสสละ
งานส ามะโนนักเรียน ธวัชชัย บัวหอม
โครงการรับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และมัธยมศึกษาปีที่ ๔กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศงานส ามะโนนักเรียน18,500      5,000         จรรยา มาตยง์ามเมือง ธวัชชัย บัวหอม วรงค์พร จันทะสาร
วัสดุส านักงานส ามะโน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศงานส ามะโนนักเรียน18,500      2,000         จรรยา มาตยง์ามเมือง ธวัชชัย บัวหอม วรงค์พร จันทะสาร
โครงการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาเพือ่เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศงานส ามะโนนักเรียน15,390      5,000       จรรยา มาตยง์ามเมือง ธวัชชัย บัวหอม วรงค์พร จันทะสาร
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศงานส ามะโนนักเรียน5,000       15,000      ธวัชชัย บัวหอม ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วิสุณีย ์ทศราช
งานความเป็นเลิศ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 200,000    30,000      ภวนันชัย สวัสสละ
ตลาดนัดวิชาการ
เผยแพร่ผลงานต่อ ส่วนราชการภาครัฐและเอกชนมีความสัมพันธ์อนัดีต่อกนั 10,000     ภวนันท์ชั/ยจรรยา/ส าเร็จ/พิสุทธิ/์เอกสิทธิ์
งานทะเบียน
พัฒนาส านักงานงานทะเบียน (การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศงานทะเบียน 12,000      12,000       นัฐจิรา ปิดตาทะโน ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วรรณวิภา บัวละคร สุพัตรา ไพรลิน
จัดซือวัสดุส านักงาน กลุ่มงานความเป็นเลิศงานทะเบียน 5,000       5,000         นัฐจิรา ปิดตาทะโน ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วรรณวิภา บัวละคร สุพัตรา ไพรลิน
โครงการแกไ้ขปัญหาการออกกลางคัน กลุ่มงานความเป็นเลิศงานทะเบียน 5,000       2,000       นัฐจิรา ปิดตาทะโน ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วรรณวิภา บัวละคร สุพัตรา ไพรลิน

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2,500       2,000      เอกสิทธิ์
ฟืน้ฟูนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ สัมพันธ์ชุมชน และบุคคลกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ350,000    15,000      เอกสิทธิ์ แดงนา
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ สัมพันธ์ชุมชน และบุคคลกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ350,000    20,000      เอกสิทธิ์ แดงนา
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ สัมพันธ์ชุมชน และบุคคลกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ350,000    6,000       เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีพืน้เมือง กลุ่มบริหารงานงบประมาณ สัมพันธ์ชุมชน และบุคคลกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ50,000      8,000       พิสุทธิ์ รงค า
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ สัมพันธ์ชุมชน และบุคคลกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ50,000      10,000      ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ์
จัดซ้ือ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต กลุ่มบริหารงานงบประมาณ สัมพันธ์ชุมชน และบุคคลกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ50,000      30,000     ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ์
พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ (ห้องทัศนศิลป)์ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ สัมพันธ์ชุมชน และบุคคลกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ13,509      4,000         เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
ค่ายดนตรีสากล/วงโยธวาทิต/วงดนตรีลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30,000     เอกสิทธิ์ แดงนา/ส าเร็จ/จ ารัส/พิสุทธิ์
พธิีไหว้ครูศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000     เพียงแข/เอกสิทธิ์ แดงนา/ส าเร็จ/จ ารัส/พิสุทธิ์
กจิกรรมค่ายฝึกปฏบิติัขั้นพืน้ฐานนอกเวลาปกติในกจิกรรม ดนตรีพืน้เมือง  วงปแูปงูกลองยาวและจดัซ้ือกลองยาวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 20,000     เส าเร็จ/จ ารัส/พิสุทธิ์
ปรับปรุงการจดักจิกรรมการเรียนการสอนการฝึกทักษะการการโขน การละคร ผลิตชดุการสอนออนไลน์ ห้องนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ด้วยอปุกรณ์ชดุการสอนทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000     เอกสิทธิ์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ2,500       2,000      เกศรินทร์ ธนูศิลป์
พัฒนากระบวนการคิดด้วยกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ10,000      2,195       เกศรินทร์ เปการี
โครงการแกนน ายวุเกษตรกร/ผลิตขา้วครบวงจร/สวนถาดกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯระดับชั้น ม.517,760      10,000      มนิดา บุญยสัสะ
โครงการอารยเกษตร โคก-หนอง-นา/ผลิตขา้วโพด/พืชสวนกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯระดับชั้น ม.520,000      15,000      มนิดา บุญยสัสะ
กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพช่างปูน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ20,000      3,000       พงษ์ศิริ/ศตวรรษ

การพัฒนาวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
กจิกรรมปรับพืน้ฐานฝึกทักษะอาชีพ ผลิตพืน้ทางเดินประดับสวน  10,000     พงษ์ศิริ/ศตวรรษ/มนิดา/วิทวัส
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานคหกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2/2563กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ4,950       3,000        เกศรินทร์ เปการี
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานช่างเชื่อม กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ15,700      3,000       ศตวรรษ
กจิกรรมส่งเสริมความถนัดอตุสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์  อปุกรณ์ช่างอตุสาหกรรม  10,000     พงษ์ศิริ/ศตวรรษ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานประดิษฐ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ17,760      3,000       มนิดา บุญยสัสะ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จักรสาน/ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ4,000       3,000        เกศรินทร์ เปการี
กจิกรรมส่งเสริมความถนัดด้านคหกรรมและงานประดิษฐ์  พร้อมครุภัณฑ์  อปุกรณ์การฝึก  10,000     สุธาสินี/นิจภารัตน์
กจิกรรมปรับพืน้ฐานฝึกทักษะชีวิตอาหารยอดเซฟและอปุกรณ์การฝึก  10,000     สุธาสินี/อริญชญา
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่างอเิล็คโทรนิค กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ15,700      3,000       พงษ์ศิริ /ศตวรรษ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์2,500       2,000      วิสุณีย ์ทศราช
ค่ายคณิตศาสตร์ ( NP Math Camp ) กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์15,000      7,000       จักราวุธ สาตารม ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วิสุณีย ์ทศราช สุพัตรา ไพรลิน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์25,000      3,000        เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม
โครงการสอบแขง่ขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์  (Math test)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์9,000       3,000       กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม วิสุณีย ์ทศราช
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์15,000      3,000       กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม วิสุณีย ์ทศราช

ปรับปรุงศูนยฝึ์กทักษะคณิตศาสตร์คณิต ชุดอปุกรณ์สอนออนไลน์ และผลิตส่ือการสอน อาคาร 5 10,000     
กจิกรรมปรับพืน้ฐานและสอนเสริมทางคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์15,000      3,000       กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม วิสุณีย ์ทศราช
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ2,500       2,000      ลดารัตน์ แพร่เมือง
ปรับพืน้ฐานสอนเสริมเพิม่ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้น ม.625,000      2,400       นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์
กจิกรรมทดสอบวัดความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ25,000      4,000       แสงเดือน โยมไธสง
วัสดุอปุกรณ์ส านักงานภาษาจีน * กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ5,600       5,000       ธวัชชัย บัวหอม นิจพร จันทรดี
กจิกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 10,000     ธวัชชัย บัวหอม นิจพร จันทรดี
ค่ายยวุมัคคุเทศร่วมกบั มมส. 12,000     สุทธิพงษ/์นุชรินทร์/ลดารัตน์
อปุกรณ์จัดกจิกรรมปรับพืน้ฐานด้านภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร ส าหรับนักเรียนใหม่  10,000     จาฬุพรรณ/วรรณวิภา
รับรองวิทยากรชาวต่างชาติ * กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ5,000       แสงเดือน โยมไธสง
พัฒนาทักษะทางภาษาที่ 3 (ภาษาญี่ปุนุ) กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ10,000      4,000       ลดารัตน์ แพร่เมือง/วรรณวิภา
โครงการแขง่ทักษะภาษาจีนร่วมกบัสถาบันขง่จื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ15,000      4,000       10,000      นิจพร จันทรดี/ธวัชชัย บัวหอม
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนร่วมกบัสัปดาห์อาเซียน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ15,000      4,000       นิจพร จันทรดี/ธวัชชัย บัวหอม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2,500       2,000      พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
โครงการแกไ้ข ส่งเสริม และพัฒนาทักษะการอา่น การเขยีน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอา่นออกเขยีนได้ ปีการศึกษา 2563กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2,000       2,000       จรรยา มาตยง์ามเมือง วรงค์พร จันทะสาร ศิริภร วาลมูลตรี
โครงการพีส่อนน้อง พัฒนาศักยภาพการอา่นการเขยีน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย5,000       3,000        5,000     จรรยา มาตยง์ามเมือง /ศิริภร วาลมูลตรี
กจิกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ / วันสุนทรภู่ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย10,000      5,000        5,000       จักรพงษ์/จรรยา มาตยง์ามเมือง/ ศิริภร วาลมูลตรี
กจิกรรมพัฒนาภาษาด้วยวรรณกรรมหมอล าสานศิลป์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย30,000      10,000      จักรพงษ์/วรงพร/จรรยา/นิรพร/
ปรับพืน้ฐานด้านฟัง พูด อา่น เขยีน ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนเรียนร่วม นักเรียนอา่นไม่คล่อง เขยีนไม่คล่อง ทุกระดับชั้น ร่วมกบัครูภาษาไทยทุกคน  5,700       ศิริภร วาลมูลตรี/ขนิษฐา/ชนากานต์/จ ารัส/ชนากานต์
อปุกรณ์ปรับพืน้ฐานด้านกจิกรรมเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย15,000      5,000        10,000     ศิริภร วาลมูลตรี/ขนิษฐา/ชนากานต์/จ ารัส/ชนากานต์
6. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2,500       2,000      ธัญญาณี ดีพลงาม



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์5,000       3,000         3,000       ชาริยา แสนขอมด า สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
โครงการทดสอบอจัฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคร้ังที่ 3 (NP Sci.-Tec. TEST 2020)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3,800       3,000       3,800     กวิสรา วงษ์แกว้ ธัญญาณี ดีพลงาม รัศมี เทียมแสง
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.430,000      15,000      ธัญญาณี ดีพลงาม สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
โครงการ ปรับพืน้ฐานเพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพการสอนทางวิทยาศาสตร์กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์75,710      5,000       ศศิธร พาบุ
ดาราศาสตร์-โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสาระดาราศาสตร์5,000       5,000       ดร.สุขประชัย
เคม-ีโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสาระเคมี5,000       5,000       ศศิธร พาบ/ุปัทมาพร/จุรีรัตน์
ฟิสิกส์-โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสาระฟิสิกส์5,000       5,000       วิภาพร/กติติศักด์ิ/สาคร
ชีววิทยา-พัฒนาห้องปฏิบัติการชีววิทยาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะและความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยา5,000       5,000       นิศารัตน/์ชาริยา
ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์10,000      5,000       รัศม/ีรัชนี
ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์10,000      5,000       พรชัย/วิภาพร
ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.3 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์10,000      5,000       ยงยทุธ/ภัทรพล
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชน (รักษ์น้ า รักอา่งห้วยค้อ)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์10,000      10,000      นิศารัตน/์ชาริยา/สฐาปณีย์
กจิกรรมการจัดท าขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลส่ิงแวดล้อมอา่งเกบ็น้ าห้วยค้อและภูมิปัญญาท้องถิ่นรอบอา่งห้วยค้อเพือ่การส่ือสารศักยภาพพืน้ที่อา่งเกบ็น้ าห้วยค้อในการพัฒนาวิชาการสู่ชุมชน10,000     นิศารัตน/์ชาริยา/สฐาปณีย์
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ (ปุาดูนล าพัน/เยาวชนคนรักปุา)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์10,000      10,000      รัชนี/ยงยทุธ/ภัทรพล
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องในห้องเรียนเทคโนโลยี/เกา้อี/้พัดลมกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์40,000      8,000   30,000       10,000      ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
โครงการพัฒนาทักษะส่ิงประดิษฐ์หุน่ยนต์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์20,000      10,000      ธนูศิลป์
กจิกรรมการจัดท าขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่การส่ือสารศักยภาพพืน้ที่อ าเภอนาเชือกในการพัฒนาวิชาการสู่ 5,000       ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
โครงการพัฒนาทักษะส่ิงประดิษฐ์ค่ายหนังส้ัน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์40,000      10,000      ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ2,500       2,000      นัฐจิรา
โครงการปรับพืน้ฐานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ3,000       3,000      นัฐจิรา ปิดตาทะโน
การจัดกจิกรรมวันส าคัญ/พระราชพิธี ประจ าปีการศึกษา 1/2564กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ10,000      10,000      กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร บัวเรียน วาปีสา
ประกวดสวดมนต์หมู่/อาราธนา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ5,000       2,000       จักฤษณ์/แพรทอง/วิมล/พะยอม/จรุพรรณ
ตอบปัญหากฏหมาย กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ5,000       2,000       กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร บัวเรียน วาปีสา
ตอบปัญหาเพชรยอดมงกฏุเศรษฐศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ1,250       1,000       กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
ตอบปัญหาเพชรยอดมงกฏุประวัติศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ1,250       1,000       กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
ตอบปัญหาภูมิศาสตร์โอลิมปิก กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ1,250       1,000       กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
การจัดกจิกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ4,000       3,000         กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
การจัดกจิกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 2563กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ4,000       2,000       กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
สัปดาห์อาเซียน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ7,000       3,000       กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
ปรับปรุงศูนยศิ์ลปวัฒนธรรมท้องถิ่น *** กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ119,640    28,000       42,000      38,000    จักฤษณ์ นามภักดี /พะยอม /สุรางค์/จรุพรรณ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ลานวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ3,000       3,000      จักฤษณ์ นามภักดี /พะยอม /สุรางค์/จรุพรรณ
ค่ายส่งเสริมความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5,000       จักฤษณ์ นามภักดี /อรุณี/ศุฑาวัฒน/์ณัฐพล
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ2,500       2,000      วรรณวิภา
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกฬีา/อปุกรณ์กฬีา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ70,000      25,000      สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
การส่งเสริมสุขภากาย สุขภาพจิต และสุขภาวะ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ10,000      8,000         10,000      สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
ส่ือการสอนสุขศึกษา CPR กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ20,000      20,000       สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
กจิกรรมค่ายฝึกซ้อมกฬีาและกรีฑาและจัดหาอปุกรณ์การฝึกซ้อมเพือ่ส่งนักเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีามัธยมศึกษาประจ าปี 2564 สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี/มนทกานต์



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
กฬีามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ40,000      35,000       สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
กจิกรรมค่ายฝึกซ้อมกฬีาและส่งนักกฬีาร่วมแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติประจ าปี 2564และอปุกรณ์  กฬีา สนามกฬีา ฟุตซอล, วอลเลยบ์อล, บาส, ตะกร้อ  เพือ่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของผู้เรียน วิทวัส/นรินทร์40,000     วิทวัส/ณรินทร์/ไพบุลย์
ปรับปรุงลานเอนกประสงค์/ลานกฬีาที่ค่ายลูกเสือ 70,000      8,000         สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี/มนทกานต์
กจิกรรมพัฒนาอปุกรณ์ออนไลน์ปรับพืน่ฐานชีวิตดี ชีวีสดใสกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ40,000      10,000      10,000     สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี

ระดับชัน้ ม.1
พัฒนาระดับชัน้ ม.1 กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.12,500       2,000      จาฬุพรรณ เค้าค า/ ขนิษฐา ประศรีหาคลัง
ค่ายปรับพืน้ฐาน ระดับม.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.171,200      27,000     จาฬุพรรณ เค้าค า /ขนิษฐา ประศรีหาคลัง
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับม.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.113,000      3,000       จาฬุพรรณ เค้าค า/แพรทอง/วิมล
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ระดับม.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.140,000      8,000         จาฬุพรรณ เค้าค า /ชนากานต์
สอนเสริมเพิม่ปัญญา  ระดับ ม.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.13,000       2,400       จาฬุพรรณ เค้าค า /ขนิษฐา ประศรีหาคลัง/ชนากานต์

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “ลานวัด ลานธรรม ลานบุญ” อาคาร 4 เพือ่ฝึกทักษะมารยาทไทย 15,000     

ระดับชัน้ ม.2
พัฒนาระดับชัน้ ม.2 กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.22,500       2,000      สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
สวนสวยด้วยผักสวนครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.25,000       3,000       สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.240,000      8,000         สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
ตลาดนัดวิชาการ *** กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศระดับชั้น ม.23,190       3,000       สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
ปรับพืน้ฐานและพฤติกรรมเพิม่ความรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สอบ LAS ระดับ ม. 2 5,000       10,080     สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์

ระดับชัน้ ม.3
พัฒนาระดับชัน้ ม.3 กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.32,500       2,000      จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.350,000      8,000         จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
พัฒนาสวนปุาภูมิรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.35,000       4,000       จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
ส่งเสริมการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ ระดับชั้น ม.34,050       4,000         จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
ตลาดนัดวิชาการ *** กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศระดับชั้น ม.32,720       2,500       จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
กจิกรรมสอนเสริมเพิม่ผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศระดับชั้น ม.325,000      25,000      จรุพรรณ ขนุหาร /พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
ปรับพืน้ฐา/แกไ้ขปัญหาการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศระดับชั้น ม.3 10,000     
ระดับชัน้ ม.4
พัฒนาระดับชัน้ ม.4 กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.42,500       2,000      จิราวรรณ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.415,000      8,000         จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
ตลาดนัดวิชาการ *** กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานความเป็นเลิศระดับชั้น ม.42,950       2,500       จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
ค่ายปรับพืน้ฐาน ม.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.470,000      23,080     จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร4 ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ ระดับชั้น ม.450,000      28,000       20,000    จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอาคาร4 ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ ระดับชั้น ม.450,000      48,000       จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
ระดับชัน้ ม.5
พัฒนาระดับชัน้ ม.5 กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.52,500       2,000      มนทกานต์ ค ายา ปฐมวุฒิ บุตรศรี
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาคารเรียน 2กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.512,000      8,000        มนทกานต์ ค ายา ปฐมวุฒิ บุตรศรี
ตลาดนัดวิชาการ *** หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรมกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.53,110       2,500       มนทกานต์ ค ายา ปฐมวุฒิ บุตรศรี

การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณลักษณะทีพึ่งประสสงค์ (ระดับชัน้)



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
กจิกรรมค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและภาวะความเป็นผู้น าการในสถานศึกษา ระดับชั้น ม.5 20,000     มนทกานต์ ค ายา /จักราวุธ/ศุฑาวัฒน์

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องภาษาต่างประเทศอาคาร 2 งานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.570,000      48,000     นางประภัสสร
กจิกรรมปรับพืน้ฐาน กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.512,000      10,000      มนทกานต์ ค ายา ปฐมวุฒิ บุตรศรี
ระดับชัน้ ม.6
พัฒนาระดับชัน้ ม.6 กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.62,500       2,000      เอกสิทธิ์ แดงนา ศศิธร พาบุ
โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานอาคารสถานที่ระดับชั้น ม.618,000      6,000        เอกสิทธิ์ แดงนา ศศิธร พาบุ
โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศระดับชั้น ม.686,000      30,000      เอกสิทธิ์ แดงนา ศศิธร พาบุ
พัฒนาการสอนทางไกลด้วยอปุกรณ์สอนออนไลน์ ระดับชั้น ม.620,000      10,000     นางศศิพร พาบุ
ตลาดนัดวิชาการ *** กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานความเป็นเลิศระดับชั้น ม.62,700       2,500       เอกสิทธิ์ แดงนา ศศิธร พาบุ
กจิกรรมปรับพืน้ฐาน กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียนกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.658,000      30,000     เอกสิทธิ์ แดงนา ศศิธร พาบุ
ห้องเรียนพิเศษ วิทย ์คณติ
พัฒนาส านักงานห้องเรียนพิเศษ วิทย ์คณติ 2,500       2,000      รัชนี เปาะศิริ
บริการเผยแพร่กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกบัชุมชนในท้องถิ่นกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการพิเศษวิทย-์คณิตสพฐ.15,000      5,000       รัชนี เปาะศิริ
สอนเสริมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษสู่ความเป็นเลิศ (ห้องเรียนพิเศษ  สพฐ)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการพิเศษวิทย-์คณิตสพฐ.20,000      20,000 รัชนี เปาะศิริ
พัฒนาเสริมสร้างการวิจัยทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นร่วมกบัมหาวิทยาลัยและชุมชนกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาโครงการพิเศษวิทย-์คณิตสพฐ.20,000      8,000       รัชนี เปาะศิริ
กจิกรรมปรับพืน้ฐาน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโครงการพิเศษวิทย-์คณิตสพฐ.18,000      รัชนี เปาะศิริ
ห้องเรียนคู่ขนาน สสวท
พัฒนาส านักงานห้องเรียนคู่ขนาน สสวท กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาโครงการพิเศษวิทย-์คณิต สสวท.2,500       2,000      สุทธิพงษ์ บรรยงค์
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษคู่ขนาน สสวท.กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาโครงการพิเศษวิทย-์คณิต สสวท.18,000      8,000         สุทธิพงษ์ บรรยงค์
สอนเสริมวิชาการนักเรียนห้องเรียนคู่ขนาด สสวท. กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาโครงการพิเศษวิทย-์คณิต สสวท.20,000      5,000       สุทธิพงษ์ บรรยงค์

ปรับปรุงศูนยฝึ์กทักษะการพูด ฟัง อา่น เขยีน ชุดการสอนออนไลน์ ห้องภาษาต่างประเทศ  อาคาร 5โครงการพิเศษวิทย-์คณิต สสวท.20,000      10,000     สุทธิพงษ์ บรรยงค์
ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุนุ/องักฤษ/ภาษาเพือ่การโรงแรม)
กจิกรรมปรับพืน้ฐาน กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโครงการพิเศษวิทย-์คณิต สสวท.18,000      สุทธิพงษ์ บรรยงค์
ห้องเรียน STEM
พัฒนาส านักงานห้องเรียน STEM กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการวิทย-์คณิตSTEM2,500       2,000       วีรศักด์ิ จันเสนา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย ์ STEM  Education  สะเต็มศึกษา (โดมขา้งห้องน้ า)กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการวิทย-์คณิตSTEM10,000      5,000         10,000      วีรศักด์ิ จันเสนา
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ห้องเรียน ต้นกล้าสะเต็มศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการโครงการวิทย-์คณิตSTEMโครงการวิทย-์คณิตSTEM40,000      8,000        วีรศักด์ิ จันเสนา
กจิกรรมฝึกซ้อมโครงงาน/อปุกรณ์ห้องSTEM/กจิกรรมอื่นๆในการแขง่ขนัและกจิกรรม STEM 9,800       วีรศักด์ิ
มหกรรมส่ิงประดิษฐ์เทคโนโลย ีAI กลุ่มบริหารงานวิชาการโครงการวิทย-์คณิตSTEMโครงการวิทย-์คณิตSTEM30,000      10,000       วีรศักด์ิ จันเสนา
ห้องเรียน SMT
พัฒนาส านักงานห้องเรียน SMT กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการวิทย-์คณิตSTEM2,500       2,000       วีรศักด์ิ จันเสนา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย ์ SMT กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการวิทย-์คณิตSTEM10,000      5,000          วีรศักด์ิ จันเสนา
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ห้องเรียน ต้นกล้าสะเต็มศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการโครงการวิทย-์คณิตSTEMโครงการวิทย-์คณิตSTEM40,000      8,000        วีรศักด์ิ จันเสนา
โครงงานส่งเสริมกจิกรรม SMT  10,000     ยงยทุธ
พัฒนาความเป็นเลิศ SMT 9,500     

ทวิศึกษา
พัฒนาส านักงานห้องเรียนทวิศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการทวิศึกษา 2,500       2,000      ธรรมภรณ์ ปักกาเร 
กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทวิศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการทวิศึกษา150,000    ##### ธรรมภรณ์ ปักกาเร 



รหัส โครงการ กลุ่มบริหารงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระระดับชั้นขอใช้ ขอรายได้ อดุหนุน60 อดุหนุน30 อดุหนุน10 เรียนฟรี ระดมทรัพย์ สมาคมผู้ปกครองแนะแนว/กยศ สมาคมศิษยเ์กา่ได้งบประมาณอื่นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมกจิกรรมทวิศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการทวิศึกษา 20,000      15,000      ธรรมภรณ์ ปักกาเร 
มหกรรมส่ิงประดิษฐ์ทักษะวิชาชีพ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการทวิศึกษา 20,000      8,000       ธรรมภรณ์ ปักกาเร 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทวิศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มงานความเป็นเลิศโครงการทวิศึกษา 20,000      ธรรมภรณ์ ปักกาเร 
ปัญญาภิวัฒน์
พัฒนาส านักงานห้องเรียนปัญญาภิวัฒน์ 2,500       2,000      มนทกานต์ ค ายา
ส่งเสริมกจิกรรมการศึกษาเพือ่การมีงานท า กลุ่มงานความเป็นเลิศ 5,000       5,000       มนิดา/มนทกานต์/สุภาภรณ์/วิมล/วรรณวิภา
กจิกรรมตลาดนัดสีเขยีวปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มงานความเป็นเลิศ 20,000      10,000      มนิดา/มนทกานต์/สุภาภรณ์/วิมล/วรรณวิภา
โครงการจัดกจิกรรมอารยเกษตรโคก หนอง นา กลุ่มงานความเป็นเลิศ 30,000      18,765    มนิดา/มนทกานต์/สุภาภรณ์/วิมล/วรรณวิภา

รวมขอใช้ ขอใช้ 10,458,806  #### 2,143,569  1,071,201 357,460  898,078   915,660   165,000    30,000     41,340    8,800     

ตั้งงบเพ่ือจดัสรร มงีบ เงินอุดหนุน / เรียนฟรี 2,144,760 1,072,380    357,460    896,235  913,000  

ผลตา่ง 1,191       1,179      -       1,843-     2,660-     

คงเหลือ 527         
3,572,230                              

4,470,308                              



ศตวรรษ สัตถาผล ศุกภลักษณ์ พุดตาเต สุมินตรา ไกรวงษ์

ประจักษ์ อะนันทา ธวัชชัย ฝุายพลแสน  ปิยนาถ ภิบาลจอมมี

มนทกานต์ ค ายา/นิศารัตน/์ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ/์ จ ารัส ประทังวา/พิสุทธิ์



มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์
มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์

มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์

มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์

มนทกานต์ ค ายา/สุภาภรณ์/นิศารัตน์

ศิริภร วาลมูลตรี พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา

ศิริภร วาลมูลตรี พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา

มนทกานต์ ค ายา ศิริภร วาลมูลตรี ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ์ จ ารัส ประทังวา
มนทกานต์ ค ายา ศิริภร วาลมูลตรี ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ์ จ ารัส ประทังวา

มนทกานต์ ค ายา/นิศารัตน/์ส าเร็จ เทียงดีฤทธิ/์ จ ารัส ประทังวา/พิสุทธิ์



นิจพร จันทรดี/ศุภลักษณ์/ล าไย/สุลัดดา

ชัดชนพ เนียมเล็ก นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์ รัตนา สุทธิธรรม
เจริญ ปินะถา ล าใย นามวิชา วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เอกสิทธิ์ แดงนา

เจริญ ปินะถา /วัชรพงษ/์ ณัฐรุจ อาษาพา

เจริญ ปินะถา ภัทรพล ไปเจอะ สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี ณัฐรุจ อาษาพา

เจริญ ปินะถา/วัชรพงษ/์ ณัฐรุจ อาษาพา

ไพบูลย ์ลือทองจักร ภัทรพล ไปเจอะ /ชญา



เจริญ ปินะถา ไพบูลย ์ลือทองจักร ภัทรพล ไปเจอะ ณัฐรุจ อาษาพา

ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง
ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง
ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง
ชัดชนพ เนียมเล็ก บริพัฒน์ ศิริเลิศ รัศมี เทียมแสง

จักราวุธ สาตาร/ณัฐพล /จริยา/พรชัย
จักราวุธ สาตาร/ณัฐพล /จริยา/พรชัย
จักราวุธ สาตาร/ณัฐพล /จริยา/พรชัย
จักราวุธ สาตารม /ณัฐพล หาญส าโรง
จักราวุธ สาตารม /ณัฐพล หาญส าโรง



จักราวุธ สาตารม ยงยทุธ วงผักเบีย้ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
ยงยทุธ วงผักเบีย้/ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา/ณัฐพล หาญส าโรง

จักราวุธ สาตารม ศุฑาวัฒน์ ไชยสา จรุพรรณ ขนุหาร
นัฐจิรา ปิดตาทะโน ศุฑาวัฒน์ ไชยสา จรุพรรณ ขนุหาร

จักฤษณ์/วิมล/แพรทอง /ปฐมวุฒิ/ณัฐพล

กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร บัวเรียน วาปีสา



กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย

กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย

เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย

จันทร์เพ็ญ ทองดวง วรงค์พร จันทะสาร

จันทร์เพ็ญ ทองดวง /ค าไพ/ชนากานต์

ค าไพ จะโนรัตน์ ชาริยา แสนขอมด า วิสุณีย ์ทศราช ชนากานต์ ต่อพันธ์
ค าไพ จะโนรัตน์ ชาริยา แสนขอมด า วิสุณีย ์ทศราช ชนากานต์ ต่อพันธ์

ค าไพ จะโนรัตน์ ชาริยา แสนขอมด า วิสุณีย ์ทศราช ชนากานต์ ต่อพันธ์



จรรยา มาตยง์ามเมือง ธวัชชัย บัวหอม วรงค์พร จันทะสาร
จรรยา มาตยง์ามเมือง ธวัชชัย บัวหอม วรงค์พร จันทะสาร
จรรยา มาตยง์ามเมือง ธวัชชัย บัวหอม วรงค์พร จันทะสาร
ธวัชชัย บัวหอม ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วิสุณีย ์ทศราช

ภวนันท์ชั/ยจรรยา/ส าเร็จ/พิสุทธิ/์เอกสิทธิ์

นัฐจิรา ปิดตาทะโน ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วรรณวิภา บัวละคร สุพัตรา ไพรลิน
นัฐจิรา ปิดตาทะโน ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วรรณวิภา บัวละคร สุพัตรา ไพรลิน
นัฐจิรา ปิดตาทะโน ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วรรณวิภา บัวละคร สุพัตรา ไพรลิน

เอกสิทธิ์ แดงนา/ส าเร็จ/จ ารัส/พิสุทธิ์
เพียงแข/เอกสิทธิ์ แดงนา/ส าเร็จ/จ ารัส/พิสุทธิ์



จักราวุธ สาตารม ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ วิสุณีย ์ทศราช สุพัตรา ไพรลิน
เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม
กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม วิสุณีย ์ทศราช
กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม วิสุณีย ์ทศราช

กญัญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ รัตนา สุทธิธรรม วิสุณีย ์ทศราช

จรรยา มาตยง์ามเมือง วรงค์พร จันทะสาร ศิริภร วาลมูลตรี
จรรยา มาตยง์ามเมือง /ศิริภร วาลมูลตรี
จักรพงษ์/จรรยา มาตยง์ามเมือง/ ศิริภร วาลมูลตรี

ศิริภร วาลมูลตรี/ขนิษฐา/ชนากานต์/จ ารัส/ชนากานต์
ศิริภร วาลมูลตรี/ขนิษฐา/ชนากานต์/จ ารัส/ชนากานต์



ชาริยา แสนขอมด า สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย
กวิสรา วงษ์แกว้ ธัญญาณี ดีพลงาม รัศมี เทียมแสง
ธัญญาณี ดีพลงาม สฐาปณีย ์โสภณอดิศัย

กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร บัวเรียน วาปีสา
จักฤษณ์/แพรทอง/วิมล/พะยอม/จรุพรรณ
กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร บัวเรียน วาปีสา
กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
กานต์มณี บุญมี จักฤษณ์ นามภักดี นัฐจิรา ปิดตาทะโน ปฐมวุฒิ บุตรศรี พยอม ภูหัวไร่ แพรทอง ผาสุขเลิศ ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สุรางค์ ประทุมเมศ อรุณี มะทิตะโน อทุัยรัตน์ นามพลแสน จรุพรรณ ขนุหาร วิมล พัฒนเพ็ญ
จักฤษณ์ นามภักดี /พะยอม /สุรางค์/จรุพรรณ
จักฤษณ์ นามภักดี /พะยอม /สุรางค์/จรุพรรณ
จักฤษณ์ นามภักดี /อรุณี/ศุฑาวัฒน/์ณัฐพล



จาฬุพรรณ เค้าค า/ ขนิษฐา ประศรีหาคลัง
จาฬุพรรณ เค้าค า /ขนิษฐา ประศรีหาคลัง

จาฬุพรรณ เค้าค า /ขนิษฐา ประศรีหาคลัง/ชนากานต์

สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์
สุรางค์ ประทุมเมศ/นิภาพร พลศรีพิมพ์

จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
จรุพรรณ ขนุหาร พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
จรุพรรณ ขนุหาร /พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา

จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน
จิราวรรณ ภูวนารถ ดวงเพ็ญ อนัธิแสน



มนทกานต์ ค ายา /จักราวุธ/ศุฑาวัฒน์



มนิดา/มนทกานต์/สุภาภรณ์/วิมล/วรรณวิภา
มนิดา/มนทกานต์/สุภาภรณ์/วิมล/วรรณวิภา
มนิดา/มนทกานต์/สุภาภรณ์/วิมล/วรรณวิภา


