
แผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่  กันยายน 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ  

12.1 ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ 
ครั้งที ่25 

4,000 43,000  2,600 43,000  1,400 -   

12.2 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 5,000   4,999 -  1 -   
12.3 อบรมโปรแกรม GSP 6,000 12,000  650 -  5,350 12000   
12.4 พัฒนาศักยภาพทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
คณิตศาสตร์ 

14,000   13,997 -  3 -   

12.5 จัดป้ายนิเทศ 1,000   - -  1,000   ไม่ได้ทำ 
12.6 นวมินท์วิชาการ 3,000   3,000 -  0    

รวม 33000 55,000  25,246 43,000  7,754 12,000   
รวมทั้งสิ้น 88,000         

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

13.1 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  45,000   10,368   34,632   
13.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

18,000      18,000   ไม่ได้ทำ 

13.3 กีฬา-กรีฑาคณะ 10,000 250,000  9,750 244,560.88  250 5,439.12   
13.4 เดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ 8,000      8,000   ไม่ได้ทำ 
13.5การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ
ระหว่างห้อง 

 5,000      5,000  ไม่ได้ทำ 

13.6 นวมินท์วิชาการ   5,000      5,000  ไม่ได้ทำ 
รวม 36,000 305,000  9,750 254,928.88  26,250 50,071.12   

รวมทั้งสิ้น 341,000         
 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ  

14.1 กิจกรรมปรับปรุงสำนักงาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

33,000   13,440   19,560    

15.1 จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์  
การจัดการเรียนการสอนวิชา 
การงานอาชีพ ม. 1 

 1,000      1,000  ไม่ได้ทำ 

15.2 จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์  
การจัดการเรียนการสอนวิชา 
การงานอาชีพ ม. 2 

 1,000      1,000  ไม่ได้ทำ 

15.3 พัฒนาการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์  11,000   11,000   -   
15.4 บ้านนี้มีน้ำยา  3,000      3,000  ไม่ได้ทำ 
15.5 บ่มเพาะต้นกล้าสู่อาชีพ  6,000      6,000  ไม่ได้ทำ 
15.6 พัฒนาการเรียนรู้วิชาคหกรรม  8,000      8,000  ไม่ได้ทำ 
15.7 พัฒนาการเรียนรู้วิชาคหกรรม  5,000      5,000  ไม่ได้ทำ 
16.1 สร้างคนสร้างอาชีพตามแนว
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 20,000      20,000  ไม่ได้ทำ 

รวม 33,000 55,000  13,440 11,000  19,560 44,000   
รวมทั้งสิ้น 88000         



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

17.1 การเดินทางไกล ลูกเสือ – 
เนตรนารี  ม.1 

 33,000      33,000  ไม่ได้ทำ 

17.2 อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตร
นารี ม.2 

 140,000      140000  ไม่ได้ทำ 

17.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ลูกเสือ-
เนตรนารี ม.3 

 29,000      29000  ไม่ได้ทำ 

17.4 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม/ เดิน
ทางไกล/บำเพ็ญประโยชน์ ยุว
กาชาด ม.1-3 

 50,000      50000  ไม่ได้ทำ 

17.5 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด   -         
17.6 วันสถาปนายุวกาชาดไทย  5,000      5000  ไม่ได้ทำ 
17.7 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม/เดิน
ทางไกล/บำเพ็ญประโยชน์/ วัน
รำลึกและพิธี 
ปฏิญาณตน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.
1-3         

 55,000      55000  ไม่ได้ทำ 



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

17.8 พิธีถวายราชสดุดี “วัน
วชิราวุธ”    

 10,000      10000  ไม่ได้ทำ 

17.9 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  9,250   9200   50  ไม่ได้ทำ 
17.10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

 25,956      25,956  ไม่ได้ทำ 

17.11 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

 259,560      259,560  ไม่ได้ทำ 

17.12 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8,000   3,990   4,010   ไม่ได้ทำ 

17.13 ชุมนุมมโนราห์สู่ความเป็น
เลิศ 

          

รวม 8,000 616,766  3,990 9,200  4,010 607,566   
รวมทั้งสิ้น 624,766         

 

 

 

 



งานแนะแนว 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

18.1 จัดบริการแนะแนว 5 บริการ 20,000   18,990   1,010    
18.2 แนะแนวสัญจร  35,000   26,830   8,170   
19.1 แนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 
21 ตามหลักแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 35,000      3,500  ยังไม่ได้ทำ 

รวม 20,000 70,000  18,990 26,830  1,010 4,3170   
รวมทั้งสิ้น 90,000         

 

 

 

 

 

 

 



งานหอสมุด 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

20.1 ถนนคนเดิน...คนรุ่นใหม่หัวใจ
อนุรักษ์...ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 

 10,000   10,000   -   

21.1 พัฒนาและจัดบรรยากาศ
หอสมุด 3 ดี 

15,000   14,736   264    

21.2 พัฒนาหอสมุดเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนการสอน (จัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ) 

50,000   50,000   -    

21.3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  5,000   5,000   -   
21.4 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น 15,000   15,000   -    
21.5 นวมินท์วิชาการ  5,000      5,000  ไม่ได้ทำ 
21.6 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน           
21.7 พัฒนาทักษะเพ่ือการเป็น 
ผู้นำการอ่าน 

 15,000   15,000  -    

22.1 ลูกนวมินท์เทิดไท้องค์ราชันย์  5,000      5,000  ไม่ได้ทำ 
รวม 80,000 40,000  79,736 30,000  264 10,000   

รวมทั้งสิ้น 120,000         



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

24.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ 

70,000   -   70,000    

24.2 งานเกษียณอายุราชการ 25,000   -   25,000    
24.3 ค่าจ้างครูต่างชาต ิ           
24.4 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน           
24.5 ประกันสังคม + กองทุน
ทดแทน 

          

24.6 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
และศึกษาดูงาน  กลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค   

          

รวม 95,000   -   95,000    
 

  



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

25.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ 30,000   27,854   2,146    
25.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
แผนงาน การเงิน พัสดุและพัฒนา
บุคลากร 

41,000   32,500   8,500    

25.3 พัฒนาห้องสำนักงาน 10,500   9,074.60   1,425.40    
รวม 81,500   70,854   10,646    

 

  



กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

26.1 นวมินท์สาร 50,000   44,950   5,050    
26.2กิจกรรมวันสำคัญในโอกาส
ต่างๆ วันปิยมหาราช, 
วันลอยกระทง, วันมหิดล ฯลฯ 

15,000   9,150   5,850    

26.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
(เทิดไท้องค์ราชันย์) 

30,000   25,064 
 

  4,936    

26.4 วันคล้ายวันประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
ครอบรอบ 37 ปี 

-          

27.1 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์
งานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

10,000   8,980   1,020    

27.2 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

50,000   49,250   750    

27.3 ปรับปรุงห้องจิตรลดา 10,000   9,500   500    
27.4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์งาน
ประชาสัมพันธ์ 

-          



กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (ต่อ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

27.5 ลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย -          
27.6 จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์
งานสำนักงานงานอนามัย 

15,000   14,780   220    

27.7 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 15,000   14,740   260    
27.8 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 3,000   2,881   119    
27.9  โภชนาการสมวัย 1,000   975   25    
27.10 สุขาภิบาลอาหารและน้ำ 5,000   1,330   3,670    
27.11 ปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

-          

27.12 กิจกรรมรวมพลังประหยัด
ไฟฟ้าและน้ำประปา 

-          

27.13 ปรับซ่อมประตูหน้าต่าง , 
พ้ืน,โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม แอร์  
ปลั๊กไฟ สายไฟ ระบบประปา 

54,400   54,400   0    

27.14 จัดซื้อน้ำยาและวัสดุทำ
ความสะอาด 

30,000   29,995   5    



กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (ต่อ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

27.15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

25,000   24,994   6    

27.16 ปรับปรุงสำนักงาน
ธนาคารโรงเรียน 

20,000   19,259   741    

27.17 สวนศิลป์แผ่นดินพ่อ 5,000   -   5,000    
โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero waste school) 
27.18 กิจกรรมทำถังขยะเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

 
 
 

10,000 

   
 
 
- 

   
 
 

10,000 

   

27.19 กิจกรรมจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรฯ ป้ายประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดห้องเรียน และ
เขตพ้ืนที่ของนักเรียน 

 
 
 
 

2,500 

   
 
 
 
- 

   
 
 
 

2,500 

   

27.20 กิจกรรมคณะสี 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

2,600   -   2,600    



กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (ต่อ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

27.21 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการขยะ และพลังงาน
แบบยั่งยืน 

   
 
 
 
 
 

34,000 
พลังงาน
จังหวัด 

   
 
 
 
 
 
- 

   
 
 
 
 
 

34,000 
พลังงาน
จังหวัด 

 

27.22  กิจกรรมปลูกจิตสำนึกใน
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       

27.23 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
หลอดไฟประสิทธิภาพสูง  
 (LED) 

       

27.24 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานสูบน้ำ 

       

27.25 กิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การใช้รถจักรยาน 

       

27.26 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 

        

 



กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (ต่อ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

27.27 กิจกรรมผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสูบ
น้ำเพื่อการประปา 

          

27.28 กิจกรรมส่งเสริมการใช้บ่อ
หมักแก๊สชีวภาพสำหรับโรงเรียน 

          

27.29 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพชมรมพลังงาน 

          

28.1 ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 64,890   -   64,890   

28.2 จัดทำฐานข้อมูล 
แหล่งเรียนรู้ 

-          

29.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้มี
บรรยากาศตอบสนองแนว
พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-          

รวม 353,500 64,890 34,000 310,248   43,252 64,890 34,000  



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

30.1 กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน  
5 ภูมิภาค 

4,000 42,710  - 2,790  4,000 39,920   

30.2 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม 
เฉลิมพระเกียรติฯถวายเป็น 
พระราชกุศล 

 57,850   -   57,850   

30.3 กิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระ
เกียรตพิระบาทสมเด็จพระบรม  
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

 4,000   -   4,000   

30.4 กิจกรรมนกฟ้าลาคอน 6,600 25,000  -   6,600 25,000   
30.5 กิจกรรมเครื่องหมายคนดี 5,000 10,000  3,800 9,230  1,200 770   
31.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ระดับ ห้องเรียน ระดับชั้นและ
ระดับโรงเรียน 

          

31.2 กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

          



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ต่อ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

31.3 กิจกรรมไหว้ครู 4,000 5,000  3,640 5,000  360 0   
31.4 กิจกรรมอบรม
คณะกรรมการนักเรียนและผู้นำ 
(หัวหน้าห้อง) 

5,000 50,000  - -  5,000 50,000   

31.5 เทศกาลกฐินลูกนวมินท์ 
ร่วมบุญ 

          

31.6 อบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  20,000   -   20,000   
31.7 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ตามคำขวัญกลุ่มโรงเรียน 
(คนดีศรีนวมินท์) 

2,000   -   2,000    

31.8 กิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษา
สู่การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

          

31.9 กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น 
(โฮมรูม) 

39,750   33,140   6,610    

31.10 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

  เงินไปราชการ 
110,000 

       



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ต่อ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

31.11 กิจกรรมสมานฉันท์พ่ีน้อง 
นวมินท ์

          

31.12 กิจกรรมลูกนวมินท์เพ่ือ 
พ่อหลวง (ต้านภัยยาเสพติด) 
- อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

          

31.13 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนักเรียนม.1 และม.4 ก่อน
เข้าเรียน 
(รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ ) 

          

31.14 กิจกรรมประชุมนักเรียน
ระดับชั้น 

          

31.15 กิจกรรมจะแน่วแน่แก้ไข
ในสิ่งผิด 

7,000 20,000     7,000 20,000   

31.16 กิจกรรมซื้อเองขายเอง           
31.17 กิจกรรมของหายได้คืน           

 



กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ต่อ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 
 อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

31.18 กิจกรรมลูกนวมินท์บุคลิก
งามสง่า 

          

31.19 กิจกรรมพิธีกรสงฆ์น้อย  25,000   -   25,000   
31.20 กิจกรรม 1 ตำรวจ  
1 โรงเรียน 

          

31.21 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งความดี 

          

31.22 กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียนปี 2564 

5,000   3,283   1,717    

31.23 กิจกรรมจัดทำระเบียน
สะสม ม.1 และม.4 

3,150   3,094   56    

รวม 81,500 259,560  46,957 17,020  34,543 242,540   
 

 

 


