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                                                                                                 ขฮ้ฒูล ณ 30  สิงหาคม  2563 
                                                                  ตารางพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดงหลวงวิทยา                       

โครงการ เงินอุดหนุนรายหัว งบพัฒนานักเรียน ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแล้ว ยงัไม่ด าเนินการ
รวม  61   โครงการ   102     กจิกรรม  15 ปี 63 กจิกรรม

  1. งานวิชาการ

1.1 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 85,000 ครูนิภาพร √
1.2 โครงการพัฒนางานแนะแนว 10,000 ครูผกามาศ √
1.3 โครงการพัฒนางานจดัการเรียนการสอน 6,000 ครูศรัณน์ลักษณ์ √
1.4 โครงการพัฒนางานรับนักเรียนใหม่ 2563 9,000 ครูน ้าฝน √
โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี (ICT) ครูจรีศักด์ิ √
1.5 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 4,000 ครูวุฒิพงษ์ √
1.6 โครงการพัฒนางานนิเทศภายใน 5,000 ครูวาสิตา ครูนันทิดา √
1.7 โครงการพัฒนางานทะเบียน 26,500 ครูน ้าฝน √
1.8 โครงการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติของโรงเรียนดงหลวงวิทยา 50,000 ครูผกามาศ √
1.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 10,000 ครูปานใจ √
1.10 โครงการความเป็นเลิศด้านการอ่านและปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด √
  1. กจิกรรมจดัซ้ือหนังสืออ่านนอกเวลา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 5,000 ครูพัณนิดา √
  2. กจิกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 10,000 ครูพัณนิดา √
  3. กจิกรรมปรับปรุงห้องสมุด 15,000 ครูพัณนิดา √
1.11 โครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี ครูผกามาศ √
  1. กจิกรรมทางวิชาการ √

1.1 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม. 1 ม.4 40,000 ครูผกามาศ √
       1.2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 180,000 √
       1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน √
  2. กจิกรรมคุณธรรม จริยธรรม √
   2.1 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ 0

  3. กจิกรรมทัศนศึกษานอกพื้นที่ 200,000 √
  4. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 50,000 √
1.12 โครงการพัฒนางานวิจยั 5,000 ครูนันทิดา √
1.13 โครงการบูรณาการเศรษฐกจิพอเพียงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ 5,000 ครูพิชิต √
1.14 โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 7,000 ครูวุฒิพงษ์ √
1.15 โครงการพัฒนางานส านักงานวิชาการ 15,000 ครูอุบลรัตน์ √
1.16 โครงการจดัท าวีดีทัศน์ส าหรับกจิกรรมการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน19,000 วุฒิพงษ์ √
1.17 โครงการพัฒนาจดัตารางสอน 2,500 ครูพิชิต √
1.18 โครงการห้องเรียนวิทย์ฯ คณิตฯ ภาษาอังกฤษและเทคโนฯ 50,000 ครูผกามาศ √ √
1.19 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิน่ 12,500 ครูวาสิตา ครูนันทิดา √
1.20 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 15,000 ครูผกามาศ ครูวาสิตา ครูอภิกร √
1.21 โครงการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 15,000 ครูนันทิดา ครูพิชิต √
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1.22 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพน าร่อง 160,000 ครูวาสิตา ครูวุฒิพงษ์ √
1.26 โครงการติวสานฝัน 4,000 √
  2. งานบรหิารงานทัว่ไป √

2.1 โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ √
  2.1.1 กจิกรรม 5 ส. 15,000 ครูฉินกาญจน √
  2.1.2 กจิกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อม 30,000 ครูฉินกาญจน √
  2.1.3 กจิกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ ครูรณชัย √
       1. ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 100,000 ครูรณชัย √
       2. ปรับปรุงห้องเรียน 50,000 ครูรณชัย √
       3. ปรับปรุงเคร่ืองท าน้ าเย็น 20,000 ครูรณชัย √
       4. ปรับปรุงโรงอาหาร 8,000 ครูรณชัย √
       5. กล้องวงจรปิด 20,000 ครูรณชัย √
       6. ห้องน้ าครู √
       7. ปรับปรุงห้องส านักงาน 23,000 รณชัย √
  2.1.4 กจิกรรมซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ ไฟฟ้า และระบบประปา 40,000 ครูฉินกาญจนะ √ 22,000
2.2 โครงการพัฒนาส านักงานบริหารงานทั่วไป 23,000 ครูรณชัย √
2.3 โครงการเวรยามรักษาความปลอดภัย 1,000 ครูนิเทศก์ √
2.2 งานพัฒนาผู้เรยีน √
2.2.1 โครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 35,000 ครูวิชิต √
 โครงการค่าย "พุทธบุตร" ครูคมสันต์ √
2.2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ

   1. กจิกรรมธรรมดีประจ าสัปดาห์ 4,000 ครูกมล √
   2. กจิกรรมยิม้ไหว้ รักษ์วัฒนธรรท้องถิน่ 3,000 ครูปวีณา √
   3. กจิกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 12,000 ครูกานพิชชา √
   4. กจิกรรมไหว้ครู 5,000 ครูจารุวรรณ √
   5. กจิกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 10,000 ครูพิษณุ  √
   6. กจิกรรมวันปิยมหาราช 2,000 ครูคมสันต์ √
   7. กจิกรรมประเพณีบรูไฮไทโซ่ 5,000 ครูพิษณุ √
   8. กจิกรรมกอ่นจบพบพระ 55,920 ครูคมสันต์ √
   9. กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 10,000 ครูจารุวรรณ √
   10. กจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูกมล ครูคมสันต์ √
   11. กจิกรรมสภานักเรียน ครูกมล ครูคมสันต์ √
2.2.3 โครงการงานอนามัยโรงเรียน ครูปัญจรัตน์ √
   1. กจิกรรมซ้ือยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้บริการอนามัย 43,500 ครูปุณยนุช ครูปัญจรัตน์ √
   2. กจิกรรมจดัท าหน้ากากอนามัย 7,000 ครูปุณยนุช ครูปัญจรัตน์ √
   3. กจิกรรมท าเจลล้างมือ 10,000 ครูปุณยนุช ครูปัญจรัตน์ √
   4. กจิกรรมให้ความรู้ สู่อนามัยที่ดี 3,000 ครูปัญจรัตน์ √
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างวินัยจราจร √
2.2.4 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ครูจารุวรรณ √
  1. กจิกรรมเสียงตามสายและกจิกรรมหน้าเสาธง 10,000 ครูจารุวรรณ ครูกมล ครูพัฒนะ ครูศรัณน์ลักษณ์√
  2. กจิกรรามัคคุเทศกน์้อย 530 ครูจารุวรรณ ครูกมล ครูพัฒนะ ครูศรัณน์ลักษณ์√
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  3. กจิกรรมวารสารสร้างสรรค์ 4,500 ครูจารุวรรณ ครูกมล ครูพัฒนะ ครูศรัณน์ลักษณ์√
  4. กจิกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 1,270 ครูจารุวรรณ ครูกมล ครูพัฒนะ ครูศรัณน์ลักษณ์√
2.2.5 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องผู้ปกครอง ครูวิชิต 10,000 ครูวิชิต ครูปวีณา √
2.2.6 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10,000 ครูสุนันทา √
    2.2.12.1 กจิกรรมอบรมนักเรียนแกนน า √
    2.2.12.2 กจิกรรมคัดกรองกลุ่มเส่ียง √
    2.2.12.3 กจิกรรมห้องเรียนสีขาว √
    2.2.12.4 กจิกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนกลุ่มเส่ียง √
2.2.7 โครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงรียน 3,000 ครูสุนันทา √
2.2.8 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25,350 ครูปวีณา √
2.2.9 โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 10,000 ครูสุนันทา √
2.2.10 โครงการ To BE NUMBER ONE ครูสุนันทา √
  1. กจิกรรม to be nember one ในสถานศึกษา 10,200

  2. กจิกรรมคนดีศรีดงหลวง 2,900

  3. กจิกรรมการประกวดชมรม 4,500

2.2.11 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน YC. 7,000 สุนันทา √
2.2.12 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกป้ัญหายาเสพติดในสถานศึกษา √
   1. กจิกรรมจดัซ้ือ/ขอสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด 2,000 สุนันทา √
   2. กจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น วันงดบุหร่ีโลก วันต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น10,000 สุนันทา √
2.2.13 โครงการวันพระราชทานธงชาติไทย 4,000 ครูนิเทศก์ √
2.2.14 โครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน 10,000 ครูกาญจนา √
2.2.15 โครงการพัฒนากจิกรรมผู้เรียน กจิกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 12,000 ครูกาญจนา √
2.2.16 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 150,000 ครูสมพร ครูอภิกร √
2.2.17 โครงการกจิกรรมการเรียนรู้ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562 12,000 ครูวาสิตา √
2.2.10 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ √
2.2.11 โครงการคุณลักษณะทางลูกเสือตามหลักสูตร 930

   2.2.11.1 ต้านยาเสพติด

   2.2.11.2 ลูกเสือจราจร

   2.2.11.3 ลูกเสือ กกต.

   2.2.11.4 ลูกเสือจติอาสา

  2.2.11.5 ระเบียบวินัย

  3. งานงบประมาณและแผนงาน

3.1 โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและสารสนเทศ 18,000 ครูอภิกร √
3.2 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ

   3.2.1 กจิกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี 15,000 ครูพัชราภา ครูเทพารัตน์ √
   3.2.2 กจิกรรมพัฒนาระบบงานส านักงาน 25,000 ครูพัชราภา ครูจรีานันท์ √
   3.2.3 กจิกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 30,000 ครูสมพร ครูวสันต์ ครูอุบล √
 โครงการซ่อมบ ารงครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000 √
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3.3 โครงการงานระบบประกนัภายใน 10,000 ครูกนัตนา ครูพิชิต ครูอภิกร √
3.4 โครงการธนาคารโรงเรียน √
   1. กจิกรรมโรงเรียนธนาคาร 1,800 ครูพัชราภา

   2. กจิกรรมเด็กดีมีเงินออม 2,500 ครูพัชราภา

    4. งานบรหิารงานบุคคล

 4.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนางานบริหารงานบุคคล 3,400 ครูนิเทศก์ √
 4.2 โครงการพัฒนางานส านักงานบริหารงานบุคคล มาลัยพร 17,800 มาลัยพร √
 4.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 15,000 ครูปัทมาภรณ์ √ √
 4.4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร100,000 ครูศุภลักษณ์และคณะกลุ่มงาน √
 4.5 โครงการส่งเสริมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน4,000 ครูกาญจนา √
 4.6 โครงการปรับปรุงห้องส านักงานบริหารงานบุคคล 9,000 ครูศุภลักษณ์ √
 4.7 โครงการจดัท าป้ายท าเนียบบุคลากร 5,000 ครูปัทมาภรณ์ √

อบรมสัมมนากรรมการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร 30,000 ครุนิเทศ √
      5.1 งานกลุม่สาระการเรยีนรู้

5.1โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูรณชัย

  5.1 กจิกรรมงานประดิษฐ์และงานธุรกจิ 5,000 ครูกลุ่มสาระ √
  5.2 กจิกรรมการเรียนการสอนด้านคหกรรม 5,000 ครูกลุ่มสาระ √
  5.3 กจิกรรม PLC กลุ่มสาระ 0 ครูกลุ่มสาระ √
      5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5.2 โครงการพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  5.2.1 กจิกรรมจดัซ้ือ จดัหาวัสดุด อุปกรณ์ 20,000 ครูกลุ่มสาระ √
  5.2.2 กจิกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 5,520 ครูกลุ่มสาระ √
  5.2.3 กจิกรรมคิดเลขเร็ว 4,200 ครูกลุ่มสาระ √
  5.2.4 กจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 20,000 ครูกลุ่มสาระ √
  5.2.5 กจิกรรม PlC กลุ่มสาระ 1,200 ครูกลุ่มสาระ √
  5.2.6 กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระ 3,600 ครูกลุ่มสาระ √
         5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  5.3.1 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    5.3.2 กจิกรรมวันสุนทรภู่ 10,000 ครูจารุวรรณ ครูกลุ่มสาระ √
    5.3.3  กจิกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย 10,000 ครูจารุวรรณ √
    5.3.4 กจิกรรมบันทึกรักการอ่าน 6,000 ครูพัฒธนะ √
    5.3.5 กจิกรรมต้นกล้าภาษาไทย 5,000 ครูกานต์พิชชา √
    5.3.6 กจิกรรม PLC กลุ่มสาระ 5,000 ครูจริวัฒน์ √
    5.3.7 กจิกรรมยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระ 8,000 ครูจริวัฒน์ √
    5.4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ √
5.4 โครงการพัมนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี √
  5.4.1 กจิกรรมพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 10,000 ครูวุฒิพงษ์ √
  5.4.2 กจิกรรมเรียนรู้แบบ STEM ผ่านเคร่ืองบินเล็กและเคร่ืองบินพลังยาง 20,000 ครูศุภลักษณ์ √
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  5.4.3 กจิกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  รอคุย ผอ. กอ่น 9,000 ครูน ้าฝน √
  5.4.4 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา   (ซื อโปรเจคเตอร์) 12,000 ครูสุนันทา มาสัยพร √
  5.4.5 กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 8,000 ครูศุภลักษณ์ ครูนันทิดา √
  5.5.6 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพทางเคมี 8,500 ครูน ้าฝน ครูวุฒิพงษ์ √
  5.5.7 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ 8,500 สมพร นิภาพร √
  5.5.8 กจิกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ 8,500 ครูศุภลักษณ์ ครูกลุ่มสาระ √
  5.5.9 กจิกรรมวันวิทยาศาสตร์ 8,500 ครูนิภาพร √
  5.5.10 กจิกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 6,000 ครูวาสิตา ครูจรีะศักด์ิ √
  5.5.11 กจิกรรม Google Classroom 5,000 ครูวาสิตา ครูรณชัย √
5.4.7 โครงการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ครูนันทิดา √
   5.5 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

  5.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา √
  5.5.1 กจิกรรมจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 17,000 ครูชโย √
  5.5.2 กจิกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 5,000 ครูชโย √
  5.5.3 กจิกรรมกฬีาสีภายใน 13,730 ครูชโย √
  5.5.4 กจิกรรมฝึกซ้อมกฬีา 3,000 ครูชโย √
  5.5.5 กจิกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกฬีา 15,000 ครูชโย √
  5.5.6 กจิกรรม PLC กลุ่มสาะ 3,000 ครูชโย √
  5.5.7 กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระ 4,000 ครูชโย √
  5.5.1 แข่งขันวิง่มินิมาราธอน 10,000 √
  5.5.2 โครงการกจิกรรมจดัซ้ืออุปกรณ์การฝึกกฬีา √
  5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  5.6 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนสังคมศึกษา

  5.6.1 จดัหาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 15,000 ครูกาญจนา ครูกลุ่มสาระ √
  5.6.2 กจิกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

   1. กจิเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนใช้งบ 5.6.1 ครูกลุ่มสาระ √
   2. กจิกรรมสอนเสริมเพิ่ม O-Net 500 ครูกลุ่มสาระ √
   3 กจิกรรมวันระพี ตอบปัญหากฎหมาย 500 ครูวสันต์ ครูปัทมาภรณ์ √
   4 กจิกรรมตอบปัญหาทางสังคมศึกษา 850 ครูวันวิสาข์ √
  5.6.3 กจิกรรมสร้างความตระหนัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์ 

   1. กจิกรรมวันเฉลิมพระเกยีรติพระนางเจา้สุทิดาฯ 1,000 ครูอภิกร ครูวันวิสาข์ √
   2. กจิกรรมวนันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 5,000 ครูปัทมาภรณ์ ครูวสันต์ √
   3. กจิกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจา้สิริกต์ิิฯ (วันแม่แห่งชาติ) 5,000 ครูกาญจนา ครูเฉลิมศักด์ิ ครูปวีณา √
   4. กจิกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9 4,000 ครูนิเทศก ์ครูวันวิสาข์                                                                                                                                                                                                                                                    √
   5. กจิกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9 และวันพ่อแห่งชาติ 4,000 ครูเฉลิมศักด์ิ ครูปวีณา √
   6. กจิกรรมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 4,000 ครูปวีณา ครูปัทมาภรณ์ √
   7. กจิกรรมสวดมนต์สรภัญญะทีม ชาย-หญิง และบรรยายธรรม 4,000 ครูกาญจนา  ครูปวีณา √
  5.6.4 โครงการสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก 7,200 ครูเฉลิมศักด์ิ ครูปวีณา √
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      5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  5.7.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  5.7.1 กจิกรรมจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 14,350 ครูพัชราภา √
  5.7.2 กจิกรรมเทศกาลและวันส าคัญ 10,000 ครูจรีานันท์ ครูอุบล √
  5.7.3 กจิกรรมภาษาวันละค า 2,200 ครูจรีานันท์ ครูอุบล √
  5.7.4 กจิกรรมเสริมสร้างทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 7,300 ครูวิชิต ครูกมล √
  5.7.5 กจิกรรม PLC กลุ่มสาระ 3,000 ครูสุทธี ครูพัชราภา √
  5.7.7 กจิกรรมยกผลสัมฤทธิท์างาการเรียนกลุ่มสาระ 3,000 √
                                                               5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   5.8.1 กจิกรรมปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ 7,000 ครูปุณยนุช √
   5.8.2 กจิกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต ใหร้วมกิจกรรม7,200 ครูปุณยนุช √
   5.8.3 กจิกรรมเข้าค่ายฝึกซ้องดนตรีวงโยธวาทิต ใหร้วมกิจกรรม10,000 ครูดนตรี √
   5.8.4 กจิกรรมพัฒนาสาระนาฎศิลป์ 6,000 ครูปุณยนุช √
   5.8.5 กจิกรรมชมรมนาฎศิลป์ 2,500 ครูปุณยนุช √
   5.8.6 กจิกรรมเข้าค่ายศิลปะดนตรี (ต้นกล้าศิลปิน) 5,000 ครูคมสันต์ √
   5.8.7 กจิกรรม PLC กลุ่มสาระ 5,000 ครูปุณยนุช √
                                                    รวมงบประมาณ 1,860,520 703,930 √
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