
กันเปนเงิน

สํารอง 10%

1 งบประมาณ 2563

1.1 รายหัวนักเรียน

   1.1.1  ปฐมวัย 30/1,700 51,000.00 5,100.00 45,900.00

   1.1.2  ประถม 156/1,900         296,400.00 29,640.00 266,760.00

   1.1.3  มัธยม 70/3,500 245,000.00 24,500.00 220,500.00

รวม 592,400.00 59,240.00 533,160.00

2 งบอุดหนุนจาก อบต.วังแดง

3 งบประมาณเหลือจาย ปงบประมาณ  2562

3.1 รายหัวนักเรียน 195,414.91 195,414.91

   3.1.1  ปฐมวัย 

   3.1.2  ประถม 

   3.1.3  มัธยม 

รวม 195,414.91 0.00 195,414.91

3.2  งบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22,380.00 0.00 22,380.00

3.3  งบเรียนฟรี  15  ปอยางมีคุณภาพ 218,304.00 0.00 218,304.00

3.4  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 24,000.00 0.00 24,000.00

3.5  เงินรายไดสถานศึกษา 127,224.76 0.00 127,224.76

รวม 391,908.76 0.00 391,908.76

รวมทั้งสิ้น 1,179,723.67 59,240.00 1,120,483.67

แผนการใชงบประมาณ

ปงบประมาณ  2563

          เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว)  ช้ันอนุบาลปที่  1

ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2562  (ขอมูล  10  มิถุนายน  2562)

ที่ รายการ / โครงการ งบประมาณ คงเหลืองบ



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

1 1 1.1 (1,2) โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด

สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล

นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

>กิจกรรมการจัดทําเครื่องมือฝกทักษะ การคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนที่มี นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

ปญหาดานการเรียนรู นางสาวอรอุมา สงพอ

>กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 5,000 ครูประจํากลุมสาระฯ

>การคัดกรองและตรวจวินิจฉัยสําหรับนักเรียนที่มีความตองการจําเปน 4000 นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

นางสาวอรอุมา สงพอ

นางสาวบุญญรัตน  จูคําสี

>กิจกรรมนักขาวนอย นางสาวบุญญรัตน  จูคําสี

>กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน ครูประจําชั้น

>กิจกรรมสงเสริมการอานออก  เขียนได คิดเลขเปน ครูประจําชั้น/กลุมสาระฯ

>กิจกรรมสงเสริมการอานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง ครูประจําชั้น/กลุมสาระฯ

>กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ครูประจํากลุมสาระฯ

>กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 1,000 นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

นางสาวบุญญรัตน  จูคําสี

>กิจกรรมเสียงตามสาย นายศุภากร  เมนวังแดง

แผนงานโครงการ  ปงบประมาณ  2562



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

>กิจกรรมซอมบํารุงรักษาหนังสือ 1,000 นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

นางสาวบุญญรัตน  จูคําสี

>กิจกรรมสงเสริมการอานนอกหลักสูตร ครูประจํากลุมสาระฯ

>กิจกรรมสงเสริมการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส นางสาวบุญญรัตน  จูคําสี

>กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู 2,000 นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

นางวิราธร  แทนเทือก



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

2 1 1.1(3) โครงการสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>กิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบ NETWORK ผอ.เจม  เมนวังแดง

>ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรและระบบ Network 6,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 10,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>ซอมบํารุงรักษาเครื่องปริ้น 8,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>พัฒนาศักยภาพผูเรียนในการแสวงหาความรู นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

นายเจม  เมนวังแดง

นางสาวชมชื่น  ชมภู

นายเจม  เมนวังแดง

นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

นางสาวชมชื่น  ชมภู

นางสาวพิมพวรีย  ดําทองดี

>ซอมบํารุงระบบรักษาความปลอดภัย CCTV 4,000 นายเจม  เมนวังแดง

>กิจกรรมการเขาคาย ICT 20,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>กิจกรรมสงเสริมการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีเพื่อการ ครูประจําชั้น/กลุมสาระฯ

>พัฒนาสื่อประชาสัมพันธโรงเรียน 5,000

>พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูไทยแลนด 4.0 5,000



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

3 1 1.1 (4,5) โครงการพัฒนาผูเรียนมีความรูและความสามารถตามหลักสูตร นางวิราธร  แทนเทือก

นางสาวพีรญา  บางโม

>กิจกรรมการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระภาคเรียนละ 1 20,000 นางวิราธร  แทนเทือก ,

นางสาวพีรญา  บางโม

>กิจกรรมการวัดผลตามสภาพจริงจากแฟมสะสมงาน ครูประจํากลุมสาระฯ

>กิจกรรมการเขาคายวิชาการ 20,000 นางวิราธร  แทนเทือก

>กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการสอนซอมเสริม (ภาษาไทย, คณิตศาสตร, ครูประจํากลุมสาระฯ

>กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน 100,000 นางวิราธร  แทนเทือก

>กิจกรรมการจัดซื้อ เอกสารหลักฐานการศึกษา 10,000 นางวิราธร  แทนเทือก

>กิจกรรมการการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ              20,000 นางวิราธร  แทนเทือก

>กิจกรรมสงเสริมความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 20,000 นางวิราธร  แทนเทือก

>กิจกรรมทดสอบระดับชาติ ( O – NET) กิจกรรมการทดสอบ NT 2,000 นางวิราธร  แทนเทือก

>กิจกรรมจัดซื้อสื่อคณิตศาสตร 4,000 นายตระการ  ขวัญเนตร



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

4 1 1.1(6)  โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีความพรอมในการศึกษาตอ การ นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา 

และการทํางาน นายศังกร  มาทองแดง

>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู(จัดนิทรรศการ/ตลาดนัดวิชาการ) 2,000 นายเจม  เมนวังแดง

>จัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยครูและภูมิปญญาทองถิ่น ครูประจํากลุมสาระฯ

    -  ชางเสริมสวย 2,000 นางวรรธณา  คงรอด

    - ชางประกอบอาหาร 2,000 นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

     - งานดอกไมใบตอง 2,000 วิทยากรภายนอก

     - งานคอมพิวเตอรกราฟก 1,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

     - งานเกษตร 2,000 นายศังกร  มาทองแดง

     - เพาะพันธุปลาสวยงาม 2,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>กิจกรรมสหกรณ นางสุภาวดี อินม่ันคง

>กิจกรรมเลี้ยงปลา นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

>กิจกรรมเลี้ยงหมูปา นายจํานงค  ลําใย

>กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 100,000 นางนวลปรางค  บุญมีสุข

>กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด 30,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>กิจกรรมฝกงานสถานประกอบการ ฝกประสบการณทักษะกําไรชีวิตใน นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

นายศังกร  มาทองแดง

>กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ และอาชีพ 1,000 นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

5 1 1.2 (1,2,3) โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี ศรีวังแดง นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

>กิจกรรมเสริมสรางวินัยในโรงเรียน คุณธรรม 12 ประการ 1,000 นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

>กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 1,000 นายศังกร  มาทองแดง

>กิจกรรมเขาวัดทําบุญทุกวันพระตลอดเทศกาลเขาพรรษา นายเจม  เมนวังแดง

>กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันศุกร (เนนการยิ้ม  ไหว  ทักทาย

>กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผูเรียนที่ปฏิบัติตนดีดานตาง ๆ               3,000 นายศังกร  มาทองแดง

>กิจกรรมเพ่ือนแทดูแลเพื่อน คณะครู

นางขวัญตา  มอมด,ี

นายศังกร  มาทองแดง

นางสาวสายรุง  แกวคํา

>กิจกรรมสรางจิตสํานึก รักความเปนไทย 5,000 นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

>กิจกรรม 5 หองชีวิต เนรมิตนิสัย (กลุมสี) 3,000 นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

นายศังกร  มาทองแดง

นายศุภากร  เมนวังแดง

นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 2,000 นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

>เขาวัดทําบุญทุกวันพระตลอดเทศกาลเขาพรรษา นางนวลปรางค  บุญมีสุข

>กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญตาง ๆ (วันพอ วันแม วันเทโว วันลอยกระทง นางนวลปรางค  บุญมีสุข 

วันสําคัญทางศาสนาและอ่ืน ๆ นายพิพัฒน  สอนนะลา

>กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม (ธนาคารขยะ) 3,000

>กิจกรรมโรงพักจําลอง 1,000



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

1 1.2(4) โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม นางนวลปรางค  บุญมีสุข

>กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

>กิจกรรมอาหารเสริม (นม) นางขวัญตา  มอมด,ี 

นางสาวสายรุง แกวคํา

>กิจกรรมควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 1,000 นางวันทนีย  วัลลิยะเมธี

นายเสวียน  จูคําสี

>กิจกรรมแปรงฟน นางวันทนีย  วัลลิยะเมธี

นายเสวียน  จูคําสี

>กิจกรรมตรวจสุขภาพ 3,000 เจาหนาที่ รพ.สต.

>กิจกรรมชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ  1 ครั้ง เทียบตามเกณฑ เจาหนาที่ รพ.สต.

>กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบเก่ียวกับการเห็นและการไดยินปละ 1 เจาหนาที่อนามัย

>ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน (ลดโรค ลดพุง) นางสาวสายรุง  แกวคํา

>กิจกรรมเฝาระวัง ตอตานยาเสพติด นางวันทนีย  วัลลิยะเมธี, 

นายเสวียน  จูคําสี

>กิจกรรมกิจกรรมนักขาวนอย และ อย.นอย 500 นายเสวียน  จูคําสี

>กิจกรรมดนตรีไทย 5,000 นายศังกร  มาทองแดง

>กิจกรรมดนตรีสากล 5,000 นายศุภากร  เมนวังแดง

6



>กิจกรรมนาฏศิลป 1,000 นายศังกร  มาทองแดง

>กีฬาสีภายในโรงเรียน 10,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม

>กีฬา-กรีฑาเครือขายกลุมโรงเรียน ประถมและมัธยม 20,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

4 2(1,2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ นายเจม  เมนวังแดง

ที่กําหนดขึ้น นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

>กิจกรรมจัดทําแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหาร นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

>กิจกรรมการจัดทําระเบียบรองรับการบริหาร นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

>กิจกรรมจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนินการอยางเปน ฝายวิชาการ

>กิจกรรมจัดใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ ผูบริหาร

>กิจกรรมจัดใหมีระบบการบริหารงบประมาณทรัพยสินและรายที่มีคุณภาพ นางสาววรรธณา  คงรอด

>กิจกรรมจัดใหมีระบบการบริหารทั่วไปที่มีคุณภาพ นายเจม  เมนวังแดง

>กิจกรรมจัดใหมีระบบ  กลไกตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน นางวิราธร  แทนเทือก

>กิจกรรมจัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกรอบ  6 เดือน ผูบริหาร

>กิจกรรมประชุมครู  เดือนละ  1 ครั้ง ผูบริหาร

>กิจกรรมปฐมนิเทศผูเรียน  ภาคเรียนละ  1 ครั้ง ฝายวิชาการ

>กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 278,800 ผูบริหาร

>กิจกรรมพัฒนา สงเสริมโรงเรียนสุจริต 2,000 นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

>ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 2,000 นายเจม  เมนวังแดง, , 

นางวิราธร แทนเทือก

นางสาวชมชื่น  ชมภู

7



ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

4 2(1)  โครงการพัฒนาดานอัตลักษณผูเรียน และเอกลักษณสถานศึกษา นางเกศินี  เมตตา

นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

>กิจกรรมยิ้ม ไหว ทักทาย ใชเทคโนโลยี นางเกศินี  เมตตา

>กิจกรรมงานอาชีพเดน เนนเทคโนโลยี นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา

>กิจกรรมประกวดมารยาทตามอัตลักษณผูเรียน นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

>กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ (ทุนการศึกษา) นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

4 2 (3)  โครงการพัฒนาตามนโยบาย   แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 7,000 นายเจม  เมนวังแดง

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

>กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นักเรียน ครู และชุมชนแหงการเรียนรู 5,000 นายเจม  เมนวังแดง

>กิจกรรมจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายเจม  เมนวังแดง

>กิจกรรมอบรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ถูกตอง 2000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม
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ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

2 3(1) โครงการพัฒนาครูใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี นางสาววรรธณา  คงรอด

ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

>กิจกรรมสงเสริมใหครูศึกษาเกณฑการประเมินตาม  สมศ  กําหนด และ ผูบริหาร

มาตรฐานตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

>กิจกรรมเยี่ยมบาน 100 เปอรเซ็นต ครูประจําชั้น

>กิจกรรมสงเสริมใหครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

>กิจกรรมสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองโดยใหมีผลงานวิจัยนวัตกรรมที่

>กิจกรรมสงเสริมใหคณะครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม ผูบริหาร

ตัวชี้วัดและเนนผูเรียนเปนสําคัญ

>กิจกรรมสงเสริมการวิเคราะหผูเรียนและศึกษาเด็กเปนรายกรณี ครูประจําชั้น

>กิจกรรมอบรมครูดานการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ ผูบริหาร

>กิจกรรมสงเสริมใหคณะครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม ผูบริหาร

ตัวชี้วัดและเนนนักเรียนเปนสําคัญ

>กิจกรรมอบรมนักเรียนกอนเรียนชั่วโมงแรกทุกวัน และกิจกรรมโฮมรูม ครูประจําชั้น

>กิจกรรมการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 20,000 นางสาววรรธณา  คงรอด

>กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูตามความเหมาะสมและสงเสริมบุคลากรเขา 20,000 ผูบริหาร

>กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ใหบริการสื่อ 20,000 ผูบริหาร
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ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

3 3(2,3) โครงการสรางความสัมพันธคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน นางสุภาดี  อินม่ันคง

ผูปกครอง ที่สงผลตอการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม นายตระการ  ขวัญเนตร

>ประชุมสัมมนา อบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรวมมือ นายเจม  เมนวังแดง

>ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นายเจม  เมนวังแดง

>ประชุมผูปกครองนักเรียน 2 ภาคเรียน นายเจม  เมนวังแดง

>กิจกรรมรวมงานฌาปนกิจศพในชุมชน นางนวลปรางค  บุญมีสุข, 

นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

>กิจกรรมรถรับ-สงนักเรียน 36,000 นางฉลาด  ภูสวัสดิ์

>กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1,000 นายศังกร  มาทองแดง

>กิจกรรมใหบริการแกชุมชนโดยคณะคร-ูนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ นางนวลปรางค  บุญมีสุข, 

นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

>กิจกรรมประชาสัมพันธสรางเครือขายใหความรวมมือระหวางชุมชน นางนวลปรางค  บุญมีสุข, 

นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค

>กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนนักเรียน 3,000 นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม ,

นางวิราธร แทนเทือก
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ที่ กลยุทธที่ มฐ รายการ  /  โครงการ งบประมาณ งบเรียนฟรี ปจจัยพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ

12 4 4 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิผล นายเจม  เมนวังแดง

>กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ผูบริหาร

>กิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ผูบริหาร

>กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ผูบริหาร

>กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหาร/คณะครูทุกคน

>กิจกรรมประชุมคณะครู และใชขอมูลผลการประเมินภายใน หรือ ผูบริหาร

>กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝายวิชาการ

>กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่น ฝายวิชาการ

>กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรม 20,000 นายเจม  เมนวังแดง

สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ นางสาววรรธณา  คงรอด

>กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน ผูบริหาร

>กิจกรรมประชุมคณะครู ผูบริหาร

>กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ผูบริหาร/ฝายวิชาการ


