
  ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
พฤษภาคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๑ จดัชั้นเรียน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกนกพร  คงเพชรศกัด์ิ วชิาการ 

(ประถมศึกษา) 
- 

๒ จดัตารางสอน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกนกพร  คงเพชรศกัด์ิ วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

- 

๓ โครงการBEAUTIFUL  SCHOOL 
- กิจกรรมตรวจคน้ส่ิงเสพติดการ
พนนั การทะเลาะววิาทและส่ือลามก
อนาจาร 
 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวธีราภรณ์  เป้าใหญ่ สมัพนัธ์ชุมชน - 

๔ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 
 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวอารีญา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๘๐๐ 
บาท 

๕ โครงการ MY NUMBER ONE ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวนพมาศ ศรีวงษว์รรณ วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

๒,๐๐๐ 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มถุินายน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๖ โครงการดาวเพช็ระ 

- กิจกรรมโบวค์วามดี 
๓ มิถุนายน - ๒๓  
ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวภานรินทร์ทิรา 
หวาเกตุ 

กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๒,๒๐๐ 
บาท 

๗ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวอารีญา 
ศิริมุลตรี 

บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๘ โครงการส่งเสริมอาชีพ ๕ มิถุนายน – ๑๙  
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

นางสาวเสาวนีย ์
ชยันอก 

กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๔๑,๑๖๐ 
บาท 

๙ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนกัเรียน 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวสุทธิดา  ธนูทอง วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๖๖๐ 
บาท 

๑๐ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนกัเรียน 
- กิจกรรมสภานกัเรียน 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวสุภาพร 
แกว้นิคม 

กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๗๖๐ 
บาท 

๑๑ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนกัเรียน 
- กิจกรรมสภานกัเรียน 

๖ มิถนุายน ๒๕๖๒ นางสาวณีญรัตน์  สุขสวสัด์ิ กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๔๕๐ 
บาท 

๑๒ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังวฒันธรรม
ไทย 
- กิจกรรมวนัไหวค้รู 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวรัชนก  ยิม้ยวน วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๒,๐๐๐ 
บาท 

 

๑๓ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังวฒันธรรม
ไทย 
- กิจกรรมวนัไหวค้รู 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวฐิติยาพร 
มุย้แกว้ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

๗๐๐ บาท 
 
 

๑๔ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังวฒันธรรม
ไทย 
- กิจกรรมวนัไหวค้รู 

๑๓ มิถนุายน ๒๕๖๒ นายวนสั  ก๊กตระกลู วชิาการ 
(มธัยมศึกษา) 

๕๐๐ 
บาท 

๑๕ โครงการสานสมัพนัธ์ชุมชน 
- กิจกรรมประชุมผูป้กครอง/ปฐมนิเทศ
นกัเรียนใหม่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวฐิตาภา 
พลแกว้ 

สมัพนัธ์ชุมชน ๑,๑๗๐ 
บาท 

 

 

 



๓ 

 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มถุินายน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๑๕ โครงการสานสมัพนัธ์ชุมชน 

- กิจกรรมประชุมผูป้กครอง/ปฐมนิเทศ
นกัเรียนใหม่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวฐิตาภา 
พลแกว้ 

สมัพนัธ์ชุมชน ๑,๑๗๐ 
บาท 

๑๖ โครงการส่งเสริมทกัษะพฒันาการ 
ทั้ง ๔ ดา้น 
-กิจกรรมภาษาไทยเพลิดเพลิน 
เร่ืองสาระน่ารู้ 

๒๕  
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นางสาวศรัณญา  วรสีนา วชิาการ(ก่อน
ประถมศึกษา) 

๓๕๐ 
บาท 

๑๗ โครงการประกวดส่ือ ๒๕  
มิถุนายน๒๕๖๒ 

นางสาวอโณทยั 
สงเช้ือ 

บุคลากร ๘๐๐ 
บาท 

๑๘ โครงการ BEAUTIFUL SCHOOL 
- กิจกรรมแต่งค าขวญัรณรงคต์่อตา้นยาเสพ
ติด 
- กิจกรรมแข่งขนัพดูยาเสพติด 
- กิจกรรมการประกวดวาดภาพเก่ียวกบัยา
เสพติด 

๒๕  
มิถุนายน๒๕๖๒ 

นางสาวธีราภรณ์ 
เป้าใหญ่ 

สมัพนัธ์ชุมชน ๑,๑๘๐ 
บาท 

๑๙ โครงการ BEAUTIFUL SCHOOL 
- กิจกรรมอบรมเก่ียวกบัส่ิงเสพติด 
- กิจกรรมการจดันิทรรศการยาเสพติด 

๒๖  
มิถุนายน๒๕๖๒ 

นางสาวธีราภรณ์ 
เป้าใหญ่ 

สมัพนัธ์ชุมชน - 

๒๐ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังวฒันธรรม
ไทย 
- กิจกรรมสุนทรภู่ 

๒๖  
มิถุนายน๒๕๖๒ 

วา่ท่ีร้อยตรีจกัรกฤษณ์  เรือง
ฤทธ์ิ 

กิจการนกัเรียน  
(ประถมศึกษา) 

๑,๖๐๐ 
บาท 

๒๑ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังวฒันธรรม
ไทย 
- กิจกรรมสุนทรภู่ 

๒๖  
มิถนุายน๒๕๖๒ 

นางสาวยพุาพร 
ศรีแกว้ 

กิจการนกัเรียน  
(มธัยมศึกษา) 

๒๙๙ 
บาท 

๒๒ โครงการสานสมัพนัธชุ์มชน 
- กิจกรรมประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 
(วารสาร) 

๒๘ มิถุนายน - ๖ 
มีนาคม  ๒๕๖๓ 

นางสาวปัญญา  พลอาจ สมัพนัธ์ชุมชน ๔,๕๐๐ 
บาท 

๒๓ โครงการสานสมัพนัธ์ชุมชน 
- กิจกรรมเยีย่มบา้นผูป้กครองนกัเรียน 

๒๘ มิถุนายน - ๒๘  
กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๓ 

นางสาวอนญัไพลิน 
รังสีทิมลอย 

สมัพนัธ์ชุมชน ๔,๐๐๐ 
บาท 



๔ 

 
ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
กรกฎาคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๒๔ โครงการลูกเสือ - เนตรนารี 

- กิจกรรมเดินสวนสนามและถวายราช
สดุดี 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวแกว้มณี 
กาญจนพนัธ์บุญ 

กิจการนกัเรียน
(มธัยมศึกษา) 

๑,๕๐๐ 
บาท 

๒๕ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
-กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๒๖ โครงการ ส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔  
ดา้น 
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก เร่ืองบวกลบ 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวพรอุมา 
เพียรธญัญกิจ 

วชิาการ(ก่อน
ประถมศึกษา) 

๓๕๐ 
บาท 

๒๗ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
-กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๒๘ อบรมเชิงปฏิบติัการเฉพาะทาง 
โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 

๑๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวชลิตา  บุญยนื บุคลากร ๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๙ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
-กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๕   
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๓๐ โครงการมวลชนสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 

๑๕  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางกรรณิการ์  คุณุ สมัพนัธ์ชุมชน ๘,๕๐๐ 
บาท 

๓๑ โครงการส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้น 
-กิจกรรม FUN ENGLISH 
เร่ืองบิงโกค าศพัท ์

๒๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวพรอุมา  เพียรธญัญกิจ วชิาการ(ก่อน
ประถมศึกษา) 

๓๘๐ 
บาท 

๓๒ โครงการประกวดส่ือ ๒๕ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวอโณทยั  สงเช้ือ บุคลากร ๘๐๐ 
บาท 

๓๓ โครงการมวลชนสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

๒๖  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นายปณต  แกว้กาญจน์ สมัพนัธ์ชุมชน ๑๓๐ 
บาท 

๓๔ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒๖  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๓๕ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๓๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

 



๕ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

สิงหาคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๓๖ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 

บาท 
๓๗ สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ๕ - ๗  

สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ
(ประถมศึกษา) 

๒,๓๐๐บาท 

๓๘ โครงการ ส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔  
ดา้น 
- กิจกรรมนิทานเฮฮาพาสนุก 
เร่ืองชายขายขนมผูโ้ลภมาก 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวราตรี  กนัจนัทร์วงค ์ วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๘๖๐ 
บาท 

๓๙ โครงการมวลชนสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนาง
เจา้พระบรมราชินีนาถ(วนัแม่แห่งชาติ) 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวเสาวลกัษณ์  ชยันอก สมัพนัธ์ชุมชน ๗,๒๓๐
บาท 

๔๐ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๔๑ ส่งคะแนนสอบ/คะแนนเก็บ/ส่งสมุดพก
คร้ังท่ี ๑ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ
(ประถมศึกษา) 

- 

๔๒ โครงการ ส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔  
ดา้น 
- กิจกรรมงานประดิษฐ ์
น่าเพลิดเพลิน 
เร่ืองโมบายน่ารัก 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาววนันลี  สุวรรณทพั วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๑,๙๐๐บาท 

๔๓ โครงการประกวดส่ือ 

 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอโณทยั  สงเช้ือ บุคลากร ๘๐๐ 

บาท 

๔๔ โครงการ ส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔  
ดา้น 
- กิจกรรมภาษาไทยเพลิดเพลิน 
เร่ืองการผสมค า 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวศรัณญา  วรสีนา วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๓๕๐ 
บาท 

 
 
 
 
 



๖ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

กนัยายน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๔๕ โครงการ ส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔  

ดา้น 
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
เร่ืองรูปภาพกบัจ านวน 

๔ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 
 

นางสาวศรัณญา  วรสีนา วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๓๘๐ 
บาท 

๔๖ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังวฒันธรรม
ไทย 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
ป.๑-ป.๒ 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
ป.๓-ป.๔ 

๔ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

นายจีรศกัด์ิ  อินตะ๊ยศ 
 
 
 

นายจีรศกัด์ิ  อินตะ๊ยศ 

กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

 
 

กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๒,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๒,๐๐๐ 
บาท 

๔๗ โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๔๘ โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๖ - ๑๗   
กนัยายน ๒๕๖๒ 

 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๘๐๐ 
บาท 

๔๙ โครงการส่งเสริมทกัษะทางดา้นการกีฬา 
- กิจกรรมแข่งขนักีฬาพ้ืนบา้น 

๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

นายภีรพล  อินพนั กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๗,๐๐๐  
บาท 

๕๐ โครงการยอกนกัประพนัธอ์จัฉริยะ ๑๘ - ๒๐  
กนัยายน ๒๕๖๒ 

นางสาวณิชานนัท ์ ร้อยตรอง วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

๓,๕๐๐ 
บาท 

๕๑ โครงการส่งเสริมทกัษะทางดา้นการกีฬา 
- กิจกรรมแข่งขนักีฬาพ้ืนบา้น 

๒๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

นางสาวสุภาสินี  จนัทโรภาส วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๔,๕๐๐  
บาท 

๕๒ โครงการส่งเสริมทกัษะทางดา้นการกีฬา 
- กิจกรรมแขง่ขนักีฬาพ้ืนบา้น 

๒๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

นายวรีะศกัด์ิ  อุ่นเมือง กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๓,๒๙๐  
บาท 

๕๓ โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒๔ - ๒๖  
กนัยายน ๒๕๖๒ 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๑,๒๐๐  
บาท 

 
 
 
 
 
 



๗ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

กนัยายน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๕๔ โครงการส่งเสริมทกัษะทางดา้นกีฬา 

- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
๒๔ กนัยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสุภาสินี  จนัทโรภาส วชิาการ 

(ก่อนประถมศึกษา) 
๒๐,๕๐๐  
บาท 

๕๕ โครงการประกวดส่ือ ๒๖ กนัยายน ๒๕๖๒ นางสาวอโณทยั  สงเช้ือ บุคลากร ๘๐๐  บาท 
๕๖ โครงการส่งเสริมทกัษะทางดา้นกีฬา 

-กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
๒๖ - ๒๗  

กนัยายน ๒๕๖๒ 
นายสุเมธี  เข่ือนแกว้ กิจการนกัเรียน

(ประถมศึกษา) 
๒๐,๔๐๐ 
บาท 

๕๗ โครงการส่งเสริมทกัษะทางดา้นกีฬา 
-กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

๒๗ กนัยายน 
๒๕๖๒ 

นายวรีะศกัด์ิ  อุ่นเมือง กิจการนกัเรียน
(มธัยมศึกษา) 

๑๑,๔๑๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ตุลาคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๕๘ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 
๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 

บาท 
๕๙ สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ๕ – ๗  

ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

๒,๓๐๐ 
บาท 

๖๐ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๖๑ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๖๒ ส่งเอกสารทางวชิาการและบนัทึก
ธุรการชั้นเรียนรายบุคลาคล 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

- 

๖๓ โครงการศกัยภาพทางวชิาการของ
บุคลากร 
- อบรมการเขียนโครงการ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวชลิตา  บุญยนื บุคลากร ๑๕,๐๐๐
บาท 

๖๔ ส่งสมุดพก/คะแนนบนัทึกผลการเรียน
รายบุคคล 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

พฤศจกิายน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๖๕ โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง

วฒันธรรมไทย 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๕ 

๖ - ๘  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นายจีรศกัด์ิ  อินตะ๊ยศ กิจการนกัเรียน 
(ประถม) 

๒๘,๕๐๐ 
บาท 

๖๖ โครงการ BEAUTIFUL SCHOOL 
- กิจกรรมตรวจคน้ส่ิงเสพติด 
ส่ือลามกอนาจาร ทพเลาะววิาท 

๘  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวธีราภรณ์  เป้าใหญ่ สมัพนัธ์ชุมชน - 

๖๗ โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง
วฒันธรรมไทย 
- กิจกรรมลอยกระทง 

๑๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสมพร  ค  าภู่ กิจการนกัเรียน 
(ประถม) 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๖๘ โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง
วฒันธรรมไทย 
- กิจกรรมลอยกระทง 

๑๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวยพุาพร  ศรีแกว้ กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๙,๘๐๐ บาท 

๖๙ โครงการส่งเสริมวชิาการ 
- กิจกรรม FUN ENGLISH เร่ือง MY  
FAMILY 

๑๒  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาววนันลี  สุวรรณทพั วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๒,๐๐๐ 
บาท 

๗๐ โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง
วฒันธรรมไทย 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๖ 

๑๓ - ๑๕พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

นายจีรศกัด์ิ  อินตะ๊ยศ กิจการนกัเรียน 
(ประถม) 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๗๑ โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง
วฒันธรรมไทย 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

นางสาวยพุาพร  ศรีแกว้ กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๒๕,๗๑๐ 
บาท 

๗๒ โครงการวทิยาศาสตร์น่ารู้สุดหรรษา
มหาสนุก 
- กิจกรรมวทิยาศาสตร์มหาสนุก เร่ือง งู
กระดาษเตน้ระบ า 

๒๓  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวสุทธิดา ธนูทอง วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๑,๙๕๐ บาท 

๗๓ โครงการสารสมัพนัธ์ชุมชน 
- กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

๒๓  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวฐิตาภา  พลแกว้ สมัพนัธ์ชุมชน ๑,๑๗๐บาท 

 
 
 
 



๑๐ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

พฤศจกิายน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๗๔ โครงการลูกเสือ – เนตรนารี 

- เดินสวนสนาม และวางพวงมารา 
๒๕  

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
นางสาวแกว้มณี 
กาญจนพนัธ์บุญ 

กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๑,๕๐๐บาท 

๗๕ โครงการประกวดส่ือ ๒๖  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวอโณทยั  สงเช้ือ บุคลากร ๘๐๐  บาท 

๗๖ โครงการส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง 
๔ ดา้น 
- กิจกรรมสนุกสนานงานพบั เร่ือง 
ปูเสฉวน 

๒๖  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวพรอุมา  เพียรธญักิจ วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๒,๘๖๕ 
บาท 

๗๗ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒๙  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๗๘ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒๙  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๗๙ โครงการพฒันา 
- อบรมเทคนิคการสอน 
วทิยาการค านวณ 

๓๐  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสาวชลิตา  บุญยนื บุคลากร ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ธันวาคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๘๐ โครงการมวลชนสมัพนัธ์ 

- กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช(วนัเพอ่
แห่งชาติ) 

๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวสายชล  หวงัพิทกัษ์
วงศ ์

สมัพนัธ์ชุมชน - 

๘๑ โครงการส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้น 
- กิจกรรมนิทานเฮฮาพาสนุก 
เร่ือง ววั ๓ ตวัสหายกบัสิงโต 

๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวราตรี  กนัจนัทร์
วงค ์

 

วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๑,๐๔๓ 
บาท 

๘๒ โครงการลกูเสือ –เนตรนารี 
- กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม  ป.๕ 

๙ – ๑๑  
ธนัวาคม  ๒๕๖๒ 

นายมงคล  ทองสมยั กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๔๒,๐๐๐
บาท 

๘๓ โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นาวสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๑,๒๐๐บาท 

๘๔ โครงการลูกเสือ –เนตรนารี 
- กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม  ป.๖ 

๑๖ – ๑๘ 
 ธนัวาคม  ๒๕๖๒ 

นายมงคล  ทองสมยั กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๔๘,๐๐๐
บาท 

๘๕ โครงการวนัคริสตม์าส ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกรรณิการ์ 
อุดมมงคล 

กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๑,๒๐๐ 
บาท 

๘๖ โครงการวนัคริสตม์าส ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นายกิตตินนัท ์
ยศธนาโชติรัตน ์

กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๑,๐๗๕ 
บาท 

๘๗ โครงการประกวดส่ือ 
 

๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอโณทยั  สงเช้ือ บุคลากร ๘๐๐ 
บาท 

๘๘ โครงการลูกเสือ –เนตรนารี 
- กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 

๒๖ – ๒๘  
ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวแกว้มณี  กาญจน
พนัธ์บุญ 

กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๘๙,๗๔๐
บาท 

๘๙ โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นาวสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๙๐ โครงการมวลชนสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมท าบุญตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้ 
(ส่งทา้ยปีเก่า-ตอ้นรับปีใหม่) 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นาวสาวจุฑารัตน์  โตพุม่ สมัพนัธ์ชุมชน ๒,๐๐๐ 
บาท 

 

 



๑๒ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มกราคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๙๑ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 
๔ มกราคม ๒๕๖๓ นาวสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๘๐๐ 

บาท 
๙๒ โครงการสปัดาห์หอ้งสมุด 

- กิจกรรมประกวดจดับอร์ดความรู้ทัว่ไป 
- กิจกรรมประกวดท าท่ีคัน่หนงัสือ 
- กิจกรรมประกวดท าโมบายความรู้ทัว่ไป 

๘-๑๐  
มกราคม ๒๕๖๓ 

นาวสาวพร้อมศิริ  พิลึก วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

๓,๐๐๐ บาท 

๙๓ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๘ มกราคม ๒๕๖๓ นาวสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๙๔ โครงการดาวเพช็ระ 
-กิจกรรมประกวดดาวเพช็ระ 

๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวภานรินทร์ทิรา 
หวาเกต ุ

กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๑,๐๐๐ บาท 

๙๕ โครงการดาวเพช็ระ 
- กิจกรรมประกวดดาวเพช็ระและมอบเกียรติ
บตัรในวนัเด็กแห่งชาติ 

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวภานรินทร์ทิรา 
หวาเกต ุ

กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๑,๐๐๐ บาท 

๙๖ โครงการมวลชนสมัพนัธ ์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวธนญัา สิริภาสสกลุ สมัพนัธ์ชุมชน ๒๔,๕๐๐ 
บาท 

๙๗ โครงการส่งเสริมทกัษะพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 
- กิจกรรมงานประดิษฐน่์ารู้พาเพลิน 
เร่ือง รถจากกล่องนม 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววนันลี  สุวรรณทพั วชิาการ 
(ก่อน

ประถมศึกษา) 

๓๓๕ 
บาท 

๙๘ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๕  มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๙๙ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๗  มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐ 
บาท 

๑๐๐ โครงการพฒันาศกัยภาพทาง 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ
แกนน าเพื่อการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวชลิตา  บุญยนื บุคลากร ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 



๑๓ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มกราคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๑๐๑ สอบกลางภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ ๒๒ - ๒๔  

มกราคม ๒๕๖๓ 
นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

๒,๓๐๐ 
บาท 

๑๐๒ โครงการทศันศึกษา 
-กิจกรรมทศันศึกษา  ป.๕-ป.๖ 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางนารี  ชุ่มเยน็ กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐๓ โครงการทศันศึกษา 
-กิจกรรมทศันศึกษา  ม.๑ –ม.๓ 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวพนิดา  แพงมา กิจการนกัเรียน 
(มธัยมศึกษา) 

๒๓๕,๒๐๐ 
บาท 

๑๐๔ โครงการทศันศึกษา 
-กิจกรรมทศันศึกษา  ป.๓-ป.๔ 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางนารี  ชุ่มเยน็ กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๘๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐๕ โครงการศกัยภาพทางวชิาการ 
- อบรมสะเตม็ศึกษา 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวชลิตา  บุญยนื บุคลากร ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๐๖ โครงการประกวดส่ือ 
 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอโณทยั  สงเช้ือ บุคลากร ๘๐๐ 
บาท 

๑๐๗ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐  บาท 

๑๐๘ โครงการทศันศึกษา 
- ชั้นอนุบาล ๑ 
- ชั้นอนุบาล ๒ 
- ชั้นอนุบาล ๓ 

๒๙ - ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

นางสาวปรียาภรณ์  นิลเนียม วชิาการ 
(ก่อนประถมศึกษา) 

๕,๕๐๐ 
บาท 

๑๐๙ ส่งคะแนนสอบ /คะแนนเก็บ/ 
คร้ังท่ี ๑ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

กมุภาพนัธ์ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๑๑๐ โครงการหนูนอ้ยสมองอฉัริยะ ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางสาวเจนจิรา  แกว้มณี วชิาการ 

(ก่อนประถมศึกษา) 
๑๒,๐๐๐ 
บาท 

๑๑๑ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๒,๐๐๐ 
บาท 

๑๑๒ โครงการลูกเสือ – เนตรนารี 
- กิจกรรมเดินทางไกลป.๑-ป.๒ 
- กิจกรรมเดินทางไกลป.๓-ป.๔ 

๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

นางสาวพิริยา  สุวรรณราชยั กิจการนกัเรียน
(ประถมศึกษา) 

๔๐๐ 
บาท 

 
๔๐๐ 
บาท 

๑๑๓ โครงการประกวดความสามารถพิเศษ 
-กิจกรรมการประกวดความสามารถ
พิเศษ 

๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางสาวศรัญญา  ดวงแกว้ วชิาการ
(ประถมศึกษา) 

๓,๕๐๐ 
บาท 

๑๑๔ โครงการมวลชนสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นายปณต  แกว้กาญจน ์ สมัพนัธ์ชุมชน ๑๓๐ 
บาท 

๑๑๕ โครงการทศันศึกษา 
-กิจกรรมทศันศึกษา  ป.๑-ป.๒ 

๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางนารี  ชุ่มเยน็ กิจการนกัเรียน 
(ประถมศึกษา) 

๔๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๑๖ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐  บาท 

๑๑๗ โครงการประกวดส่ือ 
 

๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางสาวอโณทยั  สงเช้ือ บุคลากร ๘๐๐ 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

ปฏิทนิโรงเรียนเพช็ระศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มนีาคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วนั เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
๑๑๘ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 
๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐  บาท 

๑๑๙ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๔๐๐  บาท 

๑๒๐ สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 
- ระดบัอนุบาล 
- ระดบัประถมศึกษา 
- ระดบัมธัยม 

๑๖ - ๑๘  
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

๒,๓๐๐บาท 

๑๒๑ โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- กิจกรรมสุขสนัตว์นัเกิด 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารียา  ศิริมุลตรี บุคลากร ๑,๒๐๐  
บาท 

๑๒๒ ส่งเอกสารทางวชิาการ/บนัทึกธุรการชั้น
เรียน 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

- 

๑๒๓ ส่งคะแนนสอบ/ส่งสมุดพก/บนัทึกผล
การเรียนรายบุคคล 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

นางสาวกนกพร 
คงเพชรศกัด์ิ 

วชิาการ 
(ประถมศึกษา) 

- 

 

 

 


