
 
 

แผนการจัดหาพัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

1 ห้องสมุดมชีีวิต  
1. จัดซื้อหนังสือและสื่อต่าง ๆ  
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด (วัสดุส้ินเปลือง) 
3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์/ปรับปรุงห้องโฮมเธียร์เตอร์ 
4. จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร 
5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับปฐมวัย   
ป.1 - ป.6 (สมุดรักการอ่าน) 
6. กิจกรรมวันส าคัญของห้องสมุด 
7. กิจกรรมแข่งขันสารานกุรมไทยฯ 
8. กิจกรรมนักขา่วน้อย 
9. กิจกรรมนิทานหรรษา 
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พรพิมล ไชยนันท์ และคณะ 

 รวม 220,400     
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

1. ประชุมคณะท างาน 
2. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 
3. การแข่งขนัเพชรยอดมงกฎุ ป.1-3 และ ป.4-6 วิทยาศาสตร ์
4. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 ภาษาไทย 
5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 อังกฤษ 
6. การแข่งขันเพชรยอดมงกฎุ ป.1-3 และ ป.4–6 ประวัติศาสตร ์
7. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1–3 และ ป.4–6 ภาษาจีน 
8. การแข่งขันเพชรล้านนา 5 กลุ่มสาระ 
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สุรีรัตน์ ด ารงเมือง และคณะ 



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

9. การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาฯ 
10. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตฯ และวิทย์ฯ สสวท. คณิต-
วิทย ์
11. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตฯ วิทย์ฯ นานาชาติ 
12. กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ 
13. แข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนบุาลประจ าจังหวัด
ภาคเหนือ  
14. กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรม 
15. ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ 
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 รวม 636,700     

3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล  
1. จัดซื้อแฟ้ม (ปพ.6) ให้กับนกัเรียนทุกคน 
2. จัดซื้อวัสดุใช้งานวัดและประเมินผล 
3. จัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.1 และ ปพ.3 
4. การจัดท าสมุดบันทกึพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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เอกพงษ์ ขันทะ และคณะ 

 รวม 71,100     

4 พัฒนาวิชาการ  
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดหาวัสด ุอุปกรณ์หอ้งวิชาการ 
3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั   
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ฉลวย นุชนิยม และคณะ 

 รวม 32,300     

5 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
1. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเร่ืองการประเมิน 
2. จัดระบบงานประกันและสารสนเทศ 
3. จัดท ารายงานประจ าป ี
4. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
5. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
7. ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

8. การประเมินคุณภาพภายใน (SAR)  2,700 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 

 รวม 62,700     

6 เปิดบ้านวิชาการ จัดนิทรรศการ 
1. ค่าไวนิล ฉากในงานและห้องประชุม จ านวน 2 ผืน  
ผืนละ 2,500.- 
2. ค่าไวนิลหน้าโรงเรียน 2 จุด (ในเมืองและสันต้นเปา) 
จ านวน 2 ผืน   ผืนละ 1500.-  
3. ค่าไวนิลกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 11 ผืน   
ผืนละ 500 
4. ค่าจัดนิทรรศการชั้น ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 2 กิจกรรม และอนุบาลเพิ่ม 10,000 (IS, 
เด็กพิเศษ)  สาระละ 8,000 บาท  กิจกรรมห้องสมุด และ
เด็กพิเศษเรียนร่วม 8,000.-  
5. ค่าผ้าตกแต่งสถานที ่
6. ค่าตกแต่งสถานที่ (เวทกีลางแจ้ง )  
7. อาหารว่างส าหรับผู้ร่วมงาน จ านวน 250 ชุด  
ราคา ชุดละ 40 บาท 
8. อาหารกลางวัน ส าหรับผู้ร่วมงาน จ านวน 250 ชุด  
ราคา  ชุดละ 50 บาท   
9. best สายชั้นละ 10,000 
10. กิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย ระดับปฐมวัย 
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กรรณิกา โทษาธรรม 

 รวม 315,200     

7 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)  
1. ค่าหนังสือเรียนและแบบฝกึหัดจ านวน 12 ห้องเรียน 
2. กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรม open 
house ภาคเหนือ 
3. ค่าย MEP Day Camp 
4. กิจกรรม Christmas Day 2020 
5. วัสดุจัดท าเอกสารครูต่างชาติ 
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วรรณภา เตจ๊ะ  บังอร ฮ่วนสกุล 



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

6. จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน MEP 
7. ศึกษาดูงานCo-teacherและครูต่างชาติ 
8. วัสดุส่ือส าหรับครูต่างชาติห้อง MEP 
9. วัสดุส่ือส าหรับครูต่างชาต ิ
10. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร MEP ประจ าป ี
11. กิจกรรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูต่างชาติ
ห้องเรียน MEP 
12. กิจกรรมการสอบเพือ่วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐานฯ 
(Mini English Program) ระดับปฐมวัย 
13.การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
14. จัดหาสื่อเสริมประสบการณ์ 
15. MEP Day Camp 
16. Christmas Day 
17. ค่าวัสดุของใช้ประจ าหอ้งเรียน MEP.  
18. ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ พว 
19. ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนสองภาษา 4 ห้อง 
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 รวม 1,898,400     

8 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ Intensive English Course (IEC) 
1. การจัดหาหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ประจ า
ห้องเรียน IEC  
2. การจัดหาสือ่วัสดุอุปกรณ์ วัสดุใช้สอย (สิ้นเปลือง) 
ประจ าหอ้งเรียน IEC  
3. กิจกรรมค่าย ONE DAY CAMP ห้อง IEC ป.1-ป.6 
4. กิจกรรมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนกัเรียนห้องเรียน IEC 
5. กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล 
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กัลยา แต่งต้ัง และคณะ 

 
 

รวม 609,300     



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

9 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม 
(Intensive Chinese Course) 
1. จัดท าแบบเรียนตามหลักสูตรห้องเรียน ICC 
2. จัดหาสื่อ วัสดุ อปุกรณ์ ประจ าหอ้งเรียน ICC 
3. ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ภาษาจีน 
4. วัสดุส่ือส าหรับครูต่างชาต ิ
5. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจ าปีการศึกษา 
2564 
6. กิจกรรมไหว้พระจันทร ์
7.  กิจกรรมวันตรุษจีน 
8. ค่าหนังสือเรียนเสริมภาษาจีน ป.1-6 
9. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาจีนและห้องศูนย์ภาษาจีน 
10. oneday trip 
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นภาพร จันทรังษี 

 รวม 401,700     

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2. กิจกรรมวิชาการ อ่าน คิด วิเคราะห ์ฯ แต่ละสายชั้น ป.
1-ป.6สายชั้นละ 12,000 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์สาย
ชั้นละ 10,000 
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เฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 

  
 

สิงหาคม 2564 
 

เมษายน 2564 

 
 

กรณิกา แสงตารัตน์ ฤทยัรัตน์ ไวยกา 

 รวม 132,000     

11 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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นิรุตต์ ชัยมณ ี

 รวม 456,000     



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

12 ห้องเรียนสีเขยีวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า 
2. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน 
3. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ห้องเรียน 
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 18,000  
 27,300   
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จุฬารัตน์ ณ พิกุล ,วัชรีวัลย ์จันทร์อาสา 

 รวม 47,300     

13 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดบัประถม + 
ปฐมวัย 
1. จัดท าเอกสารงานวิจัย 

 
 

20,000  

 
 

เฉพาะเจาะจง 

  
 

มิถุนายน 2564 

 
 

ขนิษฐา วังมณี   
 รวม 20,000     

14 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เรียนรวม 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วม 
2. คัดกรองนักเรียน 
3. ประชุมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการจัด
การศึกษาส าหรับ ผู้ปกครอง นักเรียนเรียนรวม 
4. จัดท าแผน IEP / IIP  
5. จัดหา /จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน/สื่อการสอน เพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้
6. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อพฒันา การเรียนการ
สอน 
7. อบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
8. จัดแสดงผลงานนิทรรศการชุดตกแต่งบอร์ด 
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ธิดารัตน์ ทุมนาหาด 

 รวม 48,000     

15 วิชาการงานแนะแนว 
1. การจัดท าขอ้มูลนักเรียน 
2. การจัดบริการสารสนเทศ 
3. การแนะแนวศึกษาต่อ 
4. สรุป/รายงานโครงการ 
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สุดธิดา เลิศรัตนวงศ์,   นิรุตต์ ชัยมณ ี



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

 รวม 14,000     

16 ศูนย์อาเซียนศึกษา 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ศูนยอ์าเซียน 
2. กิจกรรมวันอาเซียน 

 
- 

20,000 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 

  
- 

สิงหาคม 2564 

อัญไอริณทร์ ราชา 
และคณะ     

 รวม 20,000     

17 โครงการจัดการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดไวรสัโคโรน่า 2019 
1. จัดเตรียมคู่มือการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดท าเอกสารประกอบการเรียน 
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เฉพาะเจาะจง 
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พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 

 
 

ฉลวย นุชนิยมและคณะ 

 รวม 274,745     

18 
 

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
4. กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและ
หลักสูตรคณิตศาสตร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียนในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  (หลักสูตร 30,000  บาท ) 
5. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏบิัติการจ านวน 2 หอ้ง (ห้อง
วิทยาศาสตร์และห้องคณิตศาสตร์ (ห้องละ  100,000 บาท)
6. จัดท าเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมและรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม                                                    
(ป.4/7 ,5/7 และ 6/7ห้องเรียนละ 1,500 บาท) 
7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์(หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ป.5  ) 
8. ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (ป.4/7 ,5/7 และ 6/7) 
9. พัฒนาบุคลากร (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)    
10. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ป.4/7 ,5/7 
และ 6/7) 
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มีนาคม 2565 
 

 
 

อุไร อุตอิ่นแกว้ 
นิตยา ขันทะ 



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

11. ค่าย STEM ป.3 32,000 เฉพาะเจาะจง เมษายน 2565 

 รวม 756,900     

19 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปฐมวัย  
1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. กิจกรรมภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร    
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์    
5. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการผ่านงานสร้างสรรค์     
6. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวยั 
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กรณิกา โทษาธรรม 

 รวม 178,400     

20 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบการใช้โครงงานเป็น
ฐาน (PBL)  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง(BBL)  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม (STEM)  
4. ครูสร้างนวัตกรรมและท า Best Practice  
5. การจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิด
ไฮสโคป (High Scope)   
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ขนิษฐา วังมณ ี

 รวม 113,600     

21 พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบฯ 
1. จัดท าระบบสารนิเทศให้เป็นปัจจบุัน 
2. สารสัมพันธ์โรงเรียนสู่บ้าน 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร                         
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รุ่งฤดี มโนใจ 

 
 
 

รวม 56,500     



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

22 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
1. กิจกรรมลูกเสือ ป.1-6 
1.1 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
1.2 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
1.3 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
1.4 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
1.5 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
1.6 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
2. กิจกรรมการเรยีนการสอนยุวกาชาด 
2.1 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2.2 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
2.3 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.4 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.5 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.6 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.7 กิจกรรมเข้าประจ าหมูยุ่วกาชาดฯ ป.1 
2.8 กิจกรรมจัดหาสือ่/วัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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พฤษภาคม 2564 
 

 
ชยพล ต๊ะหล้า และคณะ 

 รวม 333,000     

23 เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
1. สวนสัตว์ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ชั้นประถมศึกษาปีที ่
1/1– 1/9 
2. ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียว เชิงเกษตรดอยฮางฯ 
ป.2/1-2/9 
3. บ้านเมืองรวง ฯ ป.3/1-3/9  
4. พิพิธภัณฑ์เชียงแสน ฯ ป.4/1-4/9  
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ล าปาง ป.5/1-5/9  
6. โลกกวา้งเสริมสร้างปัญญา จ.ชลบุรี ป.6/1-6/9 
7. กิจกรรม Walk Rally  
8. กิจกรรม โลกกว้างสร้างจินตนาการ 
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เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

- 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน 

 
ธันวาคม 2564 

 
มกราคม 2565 

 
ธันวาคม 2564 

กุมภาพันธ์ 2565 
มกราคม 2565 
สิงหาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

 
วรวุฒิ ตุ้ยดง   

ทวีพงษ์ จันธิมา และคณะ 



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

 รวม 2,174,200     

24 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นศิลปะ ดนตร ีและ
นาฏศิลป ์
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นศิลปะ 
2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิต  
3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงเครื่องสาย String quartet 
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นนาฏศิลป์ 

 
 

20,000  
 60,000  
 60,000  

 100,000  

 
 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

  
 

ตุลาคม 2564 
ตุลาคม 2564 
ตุลาคม 2564 
ตุลาคม 2564 

 
 

วิทยา สุภาวรรณ และคณะ 

 รวม 240,000     

25 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
1. กิจกรรม กีฬาสภีายใน 
2. กิจกรรม กีฬาสภีายนอก 
3. จัดหา/จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์การเรียน/สือ่การสอน เพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้
4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
6. กิจกรรม กีฬา  กีฬา เป็นยาวิเศษ 
7. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาอนุบาล 
8. กิจกรรม ออกก าลังกายทุกวัน สุขสันต์  แข็งแรง 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
10. กิจกรรมนาฏกรรมสร้างสรรค์ 

 
210,100  

 215,200  
 16,100  

 
 2,600  

 30,000  
 26,700  
 23,200  
 6,000  
 7,700  

 16,400   

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

  
ธันวาคม 2564 
มีนาคม 2565 
มิถุนายน 2564 

 
กุมภาพันธ์ 2565 
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 

พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 

 
ชยพล ต๊ะหล้าและคณะ 

 รวม 554,000     

 รวมทั้งสิ้น 9,666,445     

 

 


