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ที ่ ชื่อ โครงการที่รับผดิชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 นายสังคม กณัหา  
โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

20,000 
  

2 นางศศิธร เขื่อนแก้ว โครงการรักษ์ท้องถิ่น  ป.1-ป.3 (SBMLD) 50,000.00   

   

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น  10,000.00   

   
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 20,000.00   

   
โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 259,200.00   

   
โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 360,000.00   

   
โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอนพลศึกษา(จ้างครูพลศึกษา) 180,000.00   

   
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (จ้างครู) 660,000   

    โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10,000.00   

3 นางรัตนาภรณ์ จำรัศภมู ิ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านประดิษฐ์ ม.1-3 
(SBMLD) 40,000.00   

   

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านประดิษฐ์ ม.4-6 
(SBMLD) 40,000.00   

   
โครงการส่งเสริมโรงเรียนทวิศึกษา 100,000.00   

    โครงการทวิศึกษา 100,000.00   

4 นางชุดา    เรืองแหล่ โครงการอาหารกลางวัน 2,176,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62     

  น.ส.อรสิา  พรมจรรย ์ โครงการปลูกพืชผักสวนครัว (ระดับปฐมวัย) 20,000.00   

    โครงการส้มตำลีลา (ระดับปฐมวัย) 10,000.00   

    โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการปฐมวัย (SBMLD) 30,000.00   

    
โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับ
ปฐมวัย 20,000.00   

    โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ 10,000.00   

    โครงการรักษ์ชุมชนของเรา  ระดบัปฐมวัย (SBMLD) 50,000.00   
5 นางกัญจนา  จันทะไพร โครงการรักการอ่าน 45,000.00 12 พ.ย.61-30 ก.ย. 62   

    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด) 100,000.00 15 ธ.ค.61-30 ก.ย. 62  

6 
นางณัฐารัชต์   

เดโชสวัสดิ์เพชร  

โครงการเข้าร่วมงานประเพณีสดุยอดสงกรานต์อสิานเทศกาลดอก
คูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนยีว 60,000.00   

7 นายพินิจ  โคตรงาม โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ 20,000.00   

    โครงการส่งเสริมความสามารถดา้นดนตรีกตี้าร์ ป.4-6 (SBMLD) 50,000.00   

    โครงการส่งเสริมสนุทรียภาพ 10,000.00   

    โครงการธนาคารโรงเรียน 5,000.00   
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ที ่ ชื่อ โครงการที่รบัผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

8 นางฉวีวรรณ  ธรรมแสง โครงการ English  Camp 50,000.00 1-30 ธ.ค. 61  

  

นางสาววณิชชา   
สุทธิวงศ ์

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน ม.1-3 (SBMLD) 
30,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62    

  นางสาวฐิติมา สามารถ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน ม.4-6 (SBMLD) 30,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62    

9 นายแสนพล  จันทะภา โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศกึษา 15,000.00   

  นายเมษยน  เพ็ญธสิาร โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล ป.4-6 (SBMLD) 50,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62    

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล ม.1-3 (SBMLD) 40,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62    

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล ม.4-6 (SBMLD) 40,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62    

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล 100,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62    

10 

นางสาวสาธนี      
ภูสนาม 

โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน 
10,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62    

    โครงการยกระดับผลทดสอบระดบัชาติ        ( O-NET ) 20,000.00 1 ธ.ค.61-30 ก.พ.61  

11 นายเรืองฤทธิ ์ ธาดา โครงการร่วมงานบญุสมมาบูชาน้ำ 25,000.00   

12 นางสุภัสสร     รุนรักษา โครงการกิจกรรมยุวกาชาด 20,000.00   

    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 16,800.00   

13 

นางณัฏฐนันท์   
นิภาธรกวินศิร ิ

โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม 
5,000.00 15 มิ.ย.62-16 ก.ย.62  

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ป.4-6 (SBMLD) 50,000.00 1 พ.ย.61-31 มี.ค.62   

    โครงการจดัการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร ์ 60,000.00 15 มิ.ย.62-16 ก.ย.62   

14 นางวิลาวัณย์  สลีะพัฒน์ โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000 28 ก.ค. 62  

    โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ 10,000 5 ธ.ค. 61  

    โครงการวันแม่แห่งชาติ 10,000 12 ส.ค. 62  

15 นายอำนวย ไดจิ๋ว โครงการร่วมงานวันเข้าพรรษา 15,000.00   

  นางสาวทองใส  คำมี โครงการร่วมงานวันออกพรรษาลอยประทีปพุทธกตัญญ ู 25,000.00   

  

นางจินจุฑา      
พิทักษ์วงศ์ศร 

โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
355,050.00   

    โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 344,760.00   

    โครงการค่าหนงัสือเรยีน 669,946.00   

    โครงการจดัซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 40,000.00   

    โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา 50,000.00   

    โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 80,000.00   

    โครางการจดัซื้อวัสดุการศึกษา 200,000.00   
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ที ่ ชื่อ โครงการที่รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

16 

นางสาวมลฤดี   
ศรีบุญเรือง 

โครงการรักษ์ไทย 
25,000   

    โครงการค่าปจัจัยพื้นฐานสำหรับนกัเรียนยากจน 182,000   

    โครงการสำนึกรักน้ำเงินเหลือง 25,000   

17 นางแกว้ตา    โคตรงาม โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนด้วยโครงงาน 40,000   

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ม.1-3 (SBMLD) 35,000   

18 นายอนุรุท พรมม ี โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณปูโภคภายในโรงเรียน 574,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62 

    โครงการจดัซื้อวัสดุสำนกังาน 200,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62 

    โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 150,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62 

    โครางการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ 50,000.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62 

    โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง 69,476.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62 

19 

นางภัทรานิษฐ์  
นาสินพร้อม 

โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนโดยเน้น STEM EDUCATION 
40,000.00   

    โครงการเข้าค่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50,000.00   

20 นายมงคล  เสมเหลา โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 60,000.00   

    โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  20,000.00   

21 นายจิรยุทธ์  หล่อยดา โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 70,000.00   

22 นายบรรสิทธ์ิ  ดีล้อม โครงการอินเตอร์เนต็สีขาว 30,000.00   

    โครงการพัฒนากล้องวงจรปิด 10,000.00   

    โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์ 450,000.00   

    โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 10,000.00   

    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 16,800.00   

    โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต ์ 5,000.00   

    โครงการจดัเรยีนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,DLTV,ETV 10,000.00   

23 

นางสาววารี   
พิพิธพงศ์พัฒน์ 

โครงการประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 1,000 16-27 ก.ย. 62  

24 น.ส.กนกลดา   โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา) 20000   

  วรรณการคณู โครงการเยี่ยมบ้าน 5000   

25 นางประภาลักษณ์   โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 5,000.00   

   ตระกูลเสนาธง โครงการเปิดบ้าน (SAMLIAM OPEN HOUSE) 60,000.00   
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ที ่ ชือ่ โครงการทีร่ับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

26 นางสาวอุไรรัตน์   โครงการศลิปะสร้างสรรค์ (ระดับปฐมวัย) 20,000.00   

  นุริตานนท์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวยั 20,000.00   

    โครงการจติศึกษา 5,000.00   

    โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 15,200.00   

    โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย 5,000.00   

27 

นางสาววิภานุช   
ใสเหลื่อม 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ม.4-6 
(SBMLD) 35,000.00   

  นางสาวสมฤทัย  โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 117,920.00 1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62  

   พุทธมนต์สิงห ์ โครงการเรียนรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย 10,000.00   

    โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 60,000.00   

28 นางสาวปาณสิรา   

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (SBMLD) 50,000.00   

  ศรีประมาณ       

29 นางมนัสชนก  กะไรยะ โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมในโรงเรียน 50,000.00   

  นางสาววันด ี    ประแดงปุย       

30 นางสาววิชุดา  ศรีจันทร ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครู* 238,000.00   

    
โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอรเ์น็ตโรงเรียน (ระบบ wifi, ระบบ 
adsl) 46,224.00   

31 นายรัชพล อวนศร ี โครงการเส้นศลิป์เพ้นทส์ ีป.4-ป.6  (SBMLD) 50,000.00   

    โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ 80,000.00   

32 

นางสาววิภาพร     
นาทัน โครงการจดันิทรรศการให้ความรูม้หัศจรรย์พรรณไม้นานาชาต ิ 20,000.00   

33 นางสาวกมลกลัย์   โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพื่อพ่อ 70,000.00 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62     

   สตารตัน ์ โครงการประชุมผู้ปกครอง 5,000.00 1 พ.ค.62-30 มิ.ย.62    

34 

นางบุญโฮม   
อมรเลิศเรืองศรี 

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา 
90,500.00   

  นายวุฒิศักดิ์ บุดด ี
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล  ม.1-.3 
(SBMLD) 40,000.00   

   นายภาคภมูิ วรจินดา 
โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล  ม.4-.6 
(SBMLD) 40,000.00   

    โครงการส่งเสริมเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล 150,000.00   

  

 

  

 


