ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บัญชีรำยละเอียดกำรรำยงำนข้อมูลงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
งบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉกุ เฉินหรือจำเป็น
สาหรับชาระหนี้ตามสัญญาจ้างรายการทีท่ าสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน
ของโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทัว่ ประเทศ
สาหรับโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก)
โรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
สังกัด
งบประมำณ
รำยกำร
กระบี่
บ้านเขาพนม
เขาพนม
สพป. กระบี่
1,088,000.00 อาคารห้องสมุด ICT
กระบี่
บ้านเขาพนม
เขาพนม
สพป. กระบี่
590,000.00 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
กระบี่
บ้านเขาพนม
เขาพนม
สพป. กระบี่
490,900.00 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
กระบี่
บ้านนาปง
เหนืคลอง
สพป. กระบี่
1,088,000.00 ห้องสมุด ICT
กระบี่
บ้านนาปง
เหนือคลอง
สพป. กระบี่
896,000.00 บ้านพักครู 207
กระบี่
บ้านนาปง
เหนือคลอง
สพป. กระบี่
590,000.00 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
กระบี่
บ้านนาปง
เหนือคลอง
สพป. กระบี่
163,100.00 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
กระบี่
วัดสถิตโพธาราม
เหนือคลอง
สพป. กระบี่
896,000.00 บ้านพักครู 207
กระบี่
วัดสถิตโพธาราม
เหนือคลอง
สพป. กระบี่
590,000.00 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
กระบี่
วัดสถิตโพธาราม
เหนือคลอง
สพป. กระบี่
403,000.00 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
กระบี่
บ้านพรุเตย
คลองท่อม
สพป. กระบี่
625,349.00 บ้านพักครู 207
กระบี่
บ้านพรุเตย
คลองท่อม
สพป. กระบี่
565,530.00 บ้านพักครู 203/27
สพป. กระบี่
7,985,879.00
กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
เมือง
680,000.00 บ้านพักครู 205/26
กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
เมือง
672,000.00 อาคารห้องสมุด - ICT
กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
เมือง
983,000.00 สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สพป. กำญจนบุรี เขต 1
2,335,000.00
กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3
บ้านวังสิงห์
ไทรโยค
745,000.00 บ้านพักครู 203/27
กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3
บ้านวังสิงห์
ไทรโยค
645,000.00 บ้านพักครู 205/26
กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3
บ้านวังสิงห์
ไทรโยค
949,000.00 อาคารห้องสมุด - ICT
1

อำเภอ
ไทรโยค
ไทรโยค
ไทรโยค

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

22 ชุมชนบ้านตูมวิทยายน

ยางตลาด

กาฬสินธุ์

23
24
25
26
27

กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร กาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร กาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร กาแพงเพชร

ที่
19 บ้านวังสิงห์
20 บ้านวังสิงห์
21 บ้านวังสิงห์

โรงเรียน

บ้านสุวรรณภูมิ
บ้านสุวรรณภูมิ
บ้านวังโบสถ์
บ้านวังโบสถ์
บ้านวังโบสถ์

เมือง
เมือง

28 บ้านหนองชะแอน
29 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
30 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

ขาณุวรลักษบุรี กาแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี กาแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี กาแพงเพชร

31 บ้านดงกลาง

พระยืน

ขอนแก่น

32 บ้านหนองหัวช้าง
33 บ้านหนองหัวช้าง
34 บ้านหนองหัวช้าง

บ้านแฮด
บ้านแฮด
บ้านแฮด

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

35 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
36 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
37 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

พล
พล
พล

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

สังกัด
สพป. กาญจนบุรี เขต 3
สพป. กาญจนบุรี เขต 3
สพป. กาญจนบุรี เขต 3
สพป. กำญจนบุรี เขต 3
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป. กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กำแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพป. กำแพงเพชร เขต 2
สพป. ขอนแก่น เขต 1
สพป. ขอนแก่น เขต 1
สพป. ขอนแก่น เขต 2
สพป. ขอนแก่น เขต 2
สพป. ขอนแก่น เขต 2
สพป. ขอนแก่น เขต 2
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 3
2

งบประมำณ
435,100.00
435,000.00
960,000.00
4,169,100.00
660,000.00
660,000.00
326,200.00
410,900.00
1,000,000.00
722,400.00
417,000.00
2,876,500.00
700,000.00
665,000.00
500,000.00
1,865,000.00
789,000.00
789,000.00
517,000.00
929,000.00
519,000.00
1,965,000.00
1,100,000.00
925,000.00
920,000.00

รำยกำร
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
ห้องสมุด ICT
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
บ้านพักครู 207
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว)
อาคารห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 207

พล
พล
พล
พล
พล

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

43 กุดพังทุย
44 นาคาพิทยาสรรพ์
45 กุดพังทุย

น้าพอง
อุบลรัตน์
น้าพอง

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

เภอเมือง
เภอท่าใหม่

จันทบุรี
จันทบุรี

ที่
38
39
40
41
42

โรงเรียน
หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
บ้านหนองแวงโสกพระ
บ้านหนองแวงโสกพระ
บ้านหนองแวงโสกพระ
บ้านหนองแวงโสกพระ

บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
บ้านเม็ง
บ้านเม็ง
บ้านเม็ง
บ้านเม็ง
นาฝายวิทยา
นาฝายวิทยา
นาฝายวิทยา
บ้านนาฝายวิทยา

58 วัดสิงห์
59 วัดราพัน

อำเภอ

สังกัด
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 4
สพป. ขอนแก่น เขต 4
สพป. ขอนแก่น เขต 4
สพป. ขอนแก่น เขต 4
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. จันทบุรี เขต 1
3

งบประมำณ
560,000.00
874,000.00
1,041,000.00
580,000.00
451,700.00
6,451,700.00
728,999.00
1,001,000.00
888,000.00
2,617,999.00
1,106,000.00
822,000.00
616,000.00
488,000.00
1,106,000.00
822,000.00
618,000.00
490,000.00
1,105,000.00
821,000.00
615,000.00
489,000.00
9,098,000.00
822,900.00
1,108,000.00

รำยกำร
สปช.605/45 (ส้วม)
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
อาคารห้องสมุด ICT
อาคารห้องสมุด - ICT
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด ICT

วัดราพัน
วัดราพัน
วัดราพัน
วัดราพัน

อำเภอ
เภอท่าใหม่
เภอท่าใหม่
เภอท่าใหม่
เภอท่าใหม่

จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

64
65
66
67
68

วัดท่าหัวแหวน
วัดท่าหัวแหวน
วัดท่าหัวแหวน
วัดท่าหัวแหวน
วัดท่าหัวแหวน

แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์

จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

69
70
71
72
73
74
75

วัดไผ่ดา
สกัด 40
สกัด 40
สกัด 40
สกัด 40
สกัด 40
สกัด 40

บางน้าเปรี้ยว
บางปะกง
บางปะกง
บางปะกง
บางปะกง
บางปะกง
บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

76
77
78
79
80

วัดบ้านซ่อง
วัดบ้านซ่อง
วัดบ้านซ่อง
วัดบ้านซ่อง
วัดบ้านซ่อง

พนมสารคาม
พนมสารคาม
พนมสารคาม
พนมสารคาม
พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

ที่
60
61
62
63

โรงเรียน

สังกัด
สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 1
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 2
4

งบประมำณ
822,900.00
490,900.00
618,500.00
860,200.00
4,723,400.00
1,099,990.00
814,670.00
715,000.00
487,910.00
605,900.00
3,723,470.00
583,200.00
581,000.00
822,000.00
1,068,000.00
615,000.00
481,000.00
1,200,000.00
5,350,200.00
749,000.00
1,078,000.00
597,800.00
478,000.00
874,200.00
3,777,000.00

รำยกำร
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.

บ้านวังคอไห
บ้านวังคอไห
บ้านวังคอไห
บ้านวังคอไห

อำเภอ
เนินขาม
เนินขาม
เนินขาม
เนินขาม

จังหวัด
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

บ้านคอนสวรรค์
บ้านคอนสวรรค์
บ้านคอนสวรรค์
บ้านห้วยต้อนวิทยา

คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
เมือง

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

89 บ้านหนองเชียงรอด

คอนสาร

ชัยภูมิ

90 บ้านหนองบัวใหญ่
91 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
92 อนุบาลเทพสถิต

จัตุรัส
บาเหน็จณรงค์
เทพสถิต

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

93 วัดบางแหวน
94 วัดบางแหวน
95 วัดบางแหวน

ปะทิว
ปะทิว
ปะทิว

ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

96 บ้านบางหยี
97 บ้านบางหยี

หลังสวน
หลังสวน

ชุมพร
ชุมพร

98 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
99 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

พาน
พาน

เชียงราย
เชียงราย

ที่
81
82
83
84
85
86
87
88

โรงเรียน

สังกัด
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนำท
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
สพป. ชัยภูมิ เขต 3
สพป. ชัยภูมิ เขต 3
สพป. ชัยภูมิ เขต 3
สพป. ชัยภูมิ เขต 3
สพป. ชุมพร เขต 1
สพป. ชุมพร เขต 1
สพป. ชุมพร เขต 1
สพป. ชุมพร เขต 1
สพป. ชุมพร เขต 2
สพป. ชุมพร เขต 2
สพป. ชุมพร เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
5

งบประมำณ
493,740.00
775,600.00
291,000.00
351,000.00
1,911,340.00
340,000.00
430,000.00
900,000.00
430,000.00
2,100,000.00
280,000.00
280,000.00
950,000.00
917,800.00
461,200.00
2,329,000.00
618,500.00
490,900.00
822,900.00
1,932,300.00
664,800.00
822,900.00
1,487,700.00
735,000.00
490,000.00

รำยกำร
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26

ที่
100
101
102
103
104
105
106
107
108

โรงเรียน

อำเภอ

ป่าแดงวิทยา
ป่าแดงวิทยา
ป่าแดงวิทยา
บ้านแม่แก้ว
บ้านแม่แก้ว
บ้านแม่แก้ว
บ้านสักพัฒนา
บ้านสักพัฒนา
บ้านสักพัฒนา

พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

109
110
111
112
113
114

บ้านสันถนน
บ้านสันถนน
บ้านสันถนน
บ้านสันถนน
บ้านสันถนน
บ้านสันถนน

แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย
แม่สาย

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

115
116
117
118
119
120
121
122

บ้านบุญนาค
บ้านบุญนาค
บ้านบุญนาค
บ้านบุญนาค
บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168

เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

สังกัด
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงรำย เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 3
สพป. เชียงราย เขต 3
สพป. เชียงราย เขต 3
สพป. เชียงราย เขต 3
สพป. เชียงราย เขต 3
สพป. เชียงราย เขต 3
สพป. เชียงรำย เขต 3
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงราย เขต 4
6

งบประมำณ
850,000.00
721,000.00
330,000.00
726,482.00
568,800.00
483,023.14
651,000.00
246,000.00
312,000.00
6,113,305.14
984,000.00
766,000.00
674,000.00
159,000.00
802,000.00
400,000.00
3,785,000.00
954,000.00
489,300.00
531,800.00
1,113,800.00
682,500.00
444,500.00
259,080.00
325,800.00

รำยกำร
บ้านพักครู 207
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
สปช. 605/45 (ส้วม)
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
ห้องสมุด ICT
สปช. 605/45 (ส้วม)
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49

โรงเรียน

ที่

อำเภอ

จังหวัด

123
124
125
126
127
128

บ้านคลองเต็ง
วัดไพรสณฑ์
วัดไพรสณฑ์
บ้านทุง่ เกาะญวน
บ้านทุง่ เกาะญวน
บ้านทุง่ เกาะญวน

เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมือง
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว

ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

129
130
131
132

บ้านเกาะเคี่ยม
บ้านเกาะเคี่ยม
บ้านเกาะเคี่ยม
บ้านเกาะเคี่ยม

กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง

ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

133 บ้านคลองแอ่ง
134 บ้านคลองแอ่ง

เภอบ่อไร่
เภอบ่อไร่

ตราด
ตราด

135
136
137
138
139
140
141

เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก
เมืองตาก

ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก

แม่สอด

ตาก

ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
อนุบาลบ่อไม้หว้า
อนุบาลบ่อไม้หว้า

142 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย

สังกัด
สพป. เชียงรำย เขต 4
สพป. ตรัง เขต 1
สพป. ตรัง เขต 1
สพป. ตรัง เขต 1
สพป. ตรัง เขต 1
สพป. ตรัง เขต 1
สพป. ตรัง เขต 1
สพป. ตรัง เขต 1
สพป. ตรัง เขต 2
สพป. ตรัง เขต 2
สพป. ตรัง เขต 2
สพป. ตรัง เขต 2
สพป. ตรัง เขต 2
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตรำด
สพป. ตาก เขต 1
สพป. ตาก เขต 1
สพป. ตาก เขต 1
สพป. ตาก เขต 1
สพป. ตาก เขต 1
สพป. ตาก เขต 1
สพป. ตาก เขต 1
สพป. ตำก เขต 1
สพป. ตาก เขต 2
7

งบประมำณ
4,800,780.00
735,000.00
1,020,000.00
319,000.00
713,300.00
822,900.00
618,500.00
4,228,700.00
779,600.00
367,500.00
1,038,300.00
315,000.00
2,500,400.00
368,920.00
583,200.00
952,120.00
645,010.00
620,000.00
864,500.00
481,810.00
408,300.00
505,680.00
700,000.00
4,225,300.00
567,800.00

รำยกำร
ห้องสมุด ICT
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ทีน่ ั่ง)
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
ห้องสมุด ICT
สปช. 605/45 (ส้วม)

ที่
143
144
145
146
147

โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
บ้านแม่ระมาดน้อย
บ้านแม่ระมาดน้อย
บ้านแม่ระมาดน้อย
บ้านแม่ระมาดน้อย

อำเภอ
แม่สอด
แม่ระมาด
แม่ระมาด
แม่ระมาด
แม่ระมาด

จังหวัด
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก

148
149
150
151
152
153

ละเอียดอุปถัมภ์
ละเอียดอุปถัมภ์
บ้านทุง่ น้อย
บ้านทุง่ น้อย
บ้านทุง่ น้อย
บ้านทุง่ น้อย

ดอนตูม
ดอนตูม
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

154
155
156
157
158

ตลาดรางกระทุม่
ตลาดรางกระทุม่
ตลาดรางกระทุม่
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม

บางเลน
บางเลน
บางเลน
สามพราน
สามพราน

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

159
160
161
162
163
164

บ้านปลาปากราษฎร์บารุง
บ้านปลาปากราษฎร์บารุง
บ้านปลาปากราษฎร์บารุง
บ้านแสนพันหมันหย่อน
บ้านแสนพันหมันหย่อน
บ้านแสนพันหมันหย่อน

ปลาปาก
ปลาปาก
ปลาปาก
ธาตุพนม
ธาตุพนม
ธาตุพนม

นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

สังกัด
สพป. ตาก เขต 2
สพป. ตาก เขต 2
สพป. ตาก เขต 2
สพป. ตาก เขต 2
สพป. ตาก เขต 2
สพป. ตำก เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครปฐม เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 2
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 1
8

งบประมำณ
774,900.00
737,000.00
488,800.00
999,990.00
830,000.00
4,398,490.00
338,400.00
714,000.00
714,000.00
259,260.00
145,000.00
400,000.00
2,570,660.00
822,900.00
376,000.00
1,108,000.00
822,900.00
922,300.00
4,052,100.00
772,800.00
488,400.00
485,000.00
650,000.00
540,000.00
651,000.00

รำยกำร
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
สปช. 605/45 (ส้วม)
ห้องสมุด ICT
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
บ้านพักครู 207
อาคารห้องสมุด - ICT
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
บ้านพักครู 203/27
อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ทีน่ ั่ง)
อาคารห้องสมุด - ICT
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 207
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
สปช. 605/45 (ส้วม)
อาคารห้องสมุด ICT

โรงเรียน
ที่
165 บ้านแสนพันหมันหย่อน

อำเภอ
ธาตุพนม

จังหวัด
นครพนม

166
167
168
169

ชุมชนบ้านไชยบุรี
ชุมชนบ้านไชยบุรี
ชุมชนบ้านไชยบุรี
ชุมชนบ้านไชยบุรี

ท่าอุเทน
ท่าอุเทน
ท่าอุเทน
ท่าอุเทน

นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

170
171
172
173

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)

โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

174 จตุคามวิทยาคม
175 จตุคามวิทยาคม

ปักธงชัย
ปักธงชัย

นครราชสีมา
นครราชสีมา

176
177
178
179

บ้านเก่า-บ้านน้อย
บ้านเก่า-บ้านน้อย
บ้านเก่า-บ้านน้อย
บ้านเก่า-บ้านน้อย

ด่านขุนทด
ด่านขุนทด
ด่านขุนทด
ด่านขุนทด

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

180
181
182
183
184

รวมมิตรพัฒนา
รวมมิตรพัฒนา
รวมมิตรพัฒนา
รวมมิตรพัฒนา
รวมมิตรพัฒนา

ประทาย
ประทาย
ประทาย
ประทาย
ประทาย

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

สังกัด
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 2
สพป. นครพนม เขต 2
สพป. นครพนม เขต 2
สพป. นครพนม เขต 2
สพป. นครพนม เขต 2
สพป. นครราชสีมา เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 1
สพป. นครรำชสีมำ เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 3
สพป. นครราชสีมา เขต 3
สพป. นครรำชสีมำ เขต 3
สพป. นครราชสีมา เขต 5
สพป. นครราชสีมา เขต 5
สพป. นครราชสีมา เขต 5
สพป. นครราชสีมา เขต 5
สพป. นครรำชสีมำ เขต 5
สพป. นครราชสีมา เขต 7
สพป. นครราชสีมา เขต 7
สพป. นครราชสีมา เขต 7
สพป. นครราชสีมา เขต 7
สพป. นครราชสีมา เขต 7
9

งบประมำณ
1,292,000.00
4,879,200.00
790,000.00
919,000.00
490,900.00
478,000.00
2,677,900.00
657,300.00
270,114.00
349,100.00
917,800.00
2,194,314.00
630,000.00
699,300.00
1,329,300.00
975,000.00
544,000.00
432,000.00
1,295,000.00
3,246,000.00
920,000.00
274,700.00
773,500.00
450,000.00
894,000.00

รำยกำร
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 207
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 205/26
ห้องสมุด ICT
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 207
สปช. 603/29 (ส้วม)
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.

โรงเรียน

ที่

185 ราชประชานุเคราะห์ 5
186 ราชประชานุเคราะห์ 5
187 ราชประชานุเคราะห์ 5
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

วัดหลักช้าง
วัดหลักช้าง
วัดหลักช้าง
วัดหลักช้าง
วัดหลักช้าง
วัดมะปรางงาม
วัดมะปรางงาม
วัดมะปรางงาม
วัดมะปรางงาม
บ้านโคกมะขาม
บ้านโคกมะขาม
บ้านโคกมะขาม
บ้านโคกมะขาม

201
202
203
204
205
206

บ้านบางพระ
บ้านบางพระ
บ้านบางพระ
วัดสระโพธิ์
วัดสระโพธิ์
วัดสระโพธิ์

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด
สพป. นครรำชสีมำ เขต 7

นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 1
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉวาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉวาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉวาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉวาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉลาง
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ฉลาง
สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 2
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
เชียงใหญ่
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
เชียงใหญ่
นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
เชียรใหญ่
เมืองนครศรีธรรมราช

10

งบประมำณ
3,312,200.00
1,004,600.00
543,400.00
342,500.00
1,890,500.00
969,600.00
399,900.00
504,400.00
147,100.00
737,500.00
948,000.00
399,900.00
504,400.00
945,200.00
948,000.00
400,000.00
528,560.00
1,000,000.00
8,432,560.00
722,400.00
410,700.00
507,000.00
567,660.00
385,750.00
486,015.00

รำยกำร
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 4ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49

ที่
207
208
209
210
211
212
213
214

โรงเรียน
วัดสระโพธิ์
วัดเกาะจาก
วัดเกาะจาก
ชุมชนพิบูลสงคราม
วัดพิศาลนฤมิต
วัดพิศาลนฤมิต
วัดพิศาลนฤมิต
วัดพิศาลนฤมิต

อำเภอ
เชียรใหญ่
ปากพนัง
ปากพนัง
หัวไทร
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์

จังหวัด

สังกัด

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดหญ้าปล้อง
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดชัยธารามประดิษฐ์
วัดชัยธารามประดิษฐ์
วัดชัยธารามประดิษฐ์
วัดชัยธารามประดิษฐ์

ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 4

226
227
228
229

ศาลเจ้าไก่ต่อ
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ศาลเจ้าไก่ต่อ
สวนป่าแม่กะสี

ลาดยาว
ลาดยาว
ลาดยาว
แม่เปิน

นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
11

งบประมำณ
675,940.00
935,600.00
1,139,600.00
857,000.00
1,292,000.00
857,200.00
294,000.00
615,500.00
9,746,365.00
959,300.00
403,800.00
509,400.00
983,000.00
953,000.00
403,800.00
513,800.00
688,100.00
912,900.00
403,800.00
513,800.00
7,244,700.00
573,860.00
217,800.00
274,740.00
506,300.00

รำยกำร
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
ห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

อำเภอ
แม่เปิน

จังหวัด
นครสวรรค์

231 ดีมากอุปถัมภ์
232 ดีมากอุปถัมภ์

ไทรน้อย
ไทรน้อย

นนทบุรี
นนทบุรี

233
234
235
236

เมืองนราธิวาส
เมืองนราธิวาส
เมืองนราธิวาส
เมืองนราธิวาส

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส

237
238
239
240

บ้านสันทะ
บ้านสันทะ
บ้านทุง่ น้อย
บ้านทุง่ น้อย

นาน้อย
นาน้อย
ภูเพียง
ภูเพียง

น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

241
242
243
244
245

บ้านผักเฮือก
บ้านผักเฮือก
บ้านผักเฮือก
บ้านผักเฮือก
บ้านผักเฮือก

บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ

น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

246 เสนศิริอนุสรณ์

เมือง

บุรีรัมย์

247 บ้านถนนหัก

นางรอง

บุรีรัมย์

ที่
230 สวนป่าแม่กะสี

โรงเรียน

สังกัด
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพป. นนทบุรี เขต 2
สพป. นนทบุรี เขต 2
สพป. นนทบุรี เขต 2
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. นรำธิวำส เขต 1
สพป. น่าน เขต 1
สพป. น่าน เขต 1
สพป. น่าน เขต 1
สพป. น่าน เขต 1
สพป. น่ำน เขต 1
สพป. น่าน เขต 2
สพป. น่าน เขต 2
สพป. น่าน เขต 2
สพป. น่าน เขต 2
สพป. น่าน เขต 2
สพป. น่ำน เขต 2
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
12

งบประมำณ
628,480.00
2,201,180.00
591,500.00
661,500.00
1,253,000.00
822,900.00
722,400.00
490,900.00
618,500.00
2,654,700.00
708,400.00
576,800.00
623,000.00
437,400.00
2,345,600.00
623,000.00
730,000.00
601,838.00
180,000.00
454,900.00
2,589,738.00
1,108,000.00
1,108,000.00
1,064,590.00
1,064,590.00

รำยกำร
บ้านพักครู 205/26
บ้านพักครู 207
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 207
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
อาคารห้องสมุด ICT

ที่
248
249
250
251

โรงเรียน
ชุมชนบ้านดอนมนต์
ชุมชนบ้านดอนมนต์
ชุมชนบ้านดอนมนต์
ชุมชนบ้านดอนมนต์

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

อำเภอ
สตึก
สตึก
สตึก
สตึก

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

สังกัด
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

วัดทุง่ ประดู่
วัดทุง่ ประดู่
วัดทุง่ ประดู่
วัดทุง่ ประดู่
วัดทุง่ ประดู่
บ้านหนองเสือ
บ้านหนองเสือ
บ้านหนองเสือ
บ้านหนองเสือ

เภอทับสะแก
เภอทับสะแก
เภอทับสะแก
เภอทับสะแก
เภอทับสะแก
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์

บ้านบน
บ้านบน
บ้านบน
บ้านบน
บ้านบน

เภอกุยบุรี
เภอกุยบุรี
เภอกุยบุรี
เภอกุยบุรี
เภอกุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป. ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 2

266 วัดหัวกรด
267 วัดหัวกรด

เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

268 ชุมชนบ้านทุง่ แฝก

กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
สพป. ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
13

งบประมำณ
658,000.00
175,000.00
342,300.00
91,000.00
1,266,300.00
775,600.00
583,000.00
222,600.00
293,400.00
860,000.00
1,108,000.00
822,900.00
371,100.00
489,900.00
5,526,500.00
1,108,000.00
922,300.00
822,900.00
490,900.00
618,500.00
3,962,600.00
1,108,000.00
398,930.00
1,506,930.00
635,180.00

รำยกำร
อาคารห้องสมุด ICT
อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ทีน่ ั่ง)
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
อาคารห้องสมุด ICT
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 207
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 207

โรงเรียน
ที่
269 ชุมชนบ้านทุง่ แฝก
270 ชุมชนบ้านทุง่ แฝก

อำเภอ
กบินทร์บุรี
กบินทร์บุรี

จังหวัด
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

สังกัด
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
สพป. ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป. ปัตตานี เขต 1
สพป. ปัตตานี เขต 1
สพป. ปัตตานี เขต 1
สพป. ปัตตานี เขต 1
สพป. ปัตตำนี เขต 1

271
272
273
274

บ้านท่าข้าม
บ้านท่าข้าม
บ้านท่าข้าม
บ้านท่าข้าม

ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปะนาเระ

ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

วัดพระแก้วโสภณประสิทธิว์ ิทยาคาร
วัดพระแก้วโสภณประสิทธิว์ ิทยาคาร
วัดพระแก้วโสภณประสิทธิว์ ิทยาคาร
วัดพระแก้วโสภณประสิทธิว์ ิทยาคาร
วัดดอนพุดซา
วัดดอนพุดซา
วัดดอนพุดซา
วัดดอนพุดซา
วัดดอนพุดซา
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

ภาชี
ภาชี
ภาชี
ภาชี
อุทัย
อุทัย
อุทัย
อุทัย
อุทัย
มหาราช
มหาราช
มหาราช

พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป. พระนครศรีอยุธยำ เขต 1

287
288
289
290

ชุมชนบ้านแม่ใส
ชุมชนบ้านแม่ใส
ชุมชนบ้านแม่ใส
ชุมชนบ้านแม่ใส

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา

สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
14

งบประมำณ
350,000.00
954,700.00
1,939,880.00
1,108,000.00
822,900.00
371,100.00
489,900.00
2,791,900.00
913,200.00
768,950.00
476,300.00
606,600.00
1,034,000.00
448,200.00
558,100.00
304,000.00
516,000.00
975,000.00
198,000.00
428,700.00
7,227,050.00
1,108,000.00
480,000.00
586,000.00
1,020,000.00

รำยกำร
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.

อนุบาลภูกามยาว
อนุบาลภูกามยาว
อนุบาลภูกามยาว
อนุบาลภูกามยาว
อนุบาลภูกามยาว
อนุบาลภูกามยาว
บ้านต๋อม
บ้านต๋อม
บ้านต๋อม
บ้านต๋อม
บ้านต๋อม
บ้านต๋อม

อำเภอ
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัด
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา

บ้านบางแก้ว
บ้านบางแก้ว
วัดประชาธิการาม
วัดประชาธิการาม

กะปง
กะปง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง

พังงา
พังงา
พังงา
พังงา

307 บ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์)
308 บ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์)
309 บ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์)

เขาชัยสน
เขาชัยสน
เขาชัยสน

พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

310 หนองขาว
311 หนองขาว

วชิรบารมี
วชิรบารมี

พิจิตร
พิจิตร

ที่
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

โรงเรียน

สังกัด
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พะเยำ เขต 1
สพป. พังงา
สพป. พังงา
สพป. พังงา
สพป. พังงา
สพป. พังงำ
สพป. พัทลุง เขต 2
สพป. พัทลุง เขต 2
สพป. พัทลุง เขต 2
สพป. พัทลุง เขต 2
สพป. พิจิตร เขต 1
สพป. พิจิตร เขต 1
สพป. พิจิตร เขต 1
15

งบประมำณ
1,050,278.00
745,218.00
490,275.00
616,657.00
1,035,025.00
420,547.00
1,030,000.00
525,000.00
430,000.00
565,000.00
150,000.00
390,000.00
10,642,000.00
1,108,000.00
822,000.00
1,103,000.00
822,000.00
3,855,000.00
880,000.00
306,000.00
540,000.00
1,726,000.00
870,000.00
685,000.00
1,555,000.00

รำยกำร
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
ห้องสมุด ICT
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ทีน่ ั่ง)
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27

โรงเรียน
ที่
312 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
313 บ้านนายาง
314
315
316
317

อนุบาลชนแดน
อนุบาลชนแดน
อนุบาลชนแดน
อนุบาลชนแดน

318
319
320
321

บ้านท่าแดง
บ้านท่าแดง
บ้านท่าแดง
บ้านศรีมงคล

322 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
323 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
324 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
325 บ้านสาคู
326 บ้านสาคู
327 น้าใสม่วงวิทยา
328 บ้านเอียด(สังฆราชรังสรรค์)
329 บ้านเอียด(สังฆราชรังสรรค์)

อำเภอ
เมือง

จังหวัด
พิษณุโลก

สังกัด
สพป. พิษณุโลก เขต 1
สพป. พิษณุโลก เขต 1
เพชรบุรี
เภอชะอา
สพป. เพชรบุรี เขต 2
สพป. เพชรบุรี เขต 2
เพชรบูรณ์
ชนแดน
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์
ชนแดน
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์
ชนแดน
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์
ชนแดน
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์
หนองไผ่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
เพชรบูรณ์
หนองไผ่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
เพชรบูรณ์
หนองไผ่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
เพชรบูรณ์
หนองไผ่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
แพร่
ลอง
สพป. แพร่ เขต 2
แพร่
ลอง
สพป. แพร่ เขต 2
แพร่
ลอง
สพป. แพร่ เขต 2
สพป. แพร่ เขต 2
ภูเก็ต
ถลาง
สพป. ภูเก็ต
ภูเก็ต
ถลาง
สพป. ภูเก็ต
สพป. ภูเก็ต
มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1
กันทรวิชัย
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1
สพป. มหำสำรคำม เขต 1
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งบประมำณ
644,700.00
644,700.00
360,000.00
360,000.00
459,900.00
696,500.00
317,400.00
270,000.00
1,743,800.00
560,000.00
717,500.00
805,000.00
582,100.00
2,664,600.00
689,652.57
254,412.42
309,140.52
1,253,205.51
722,400.00
376,000.00
1,098,400.00
414,000.00
269,400.00
207,600.00
891,000.00

รำยกำร
บ้านพักครู 207
บ้านพักครู 207
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สปช. 605/45 (ส้วม)
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 207
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ทีน่ ั่ง)
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49

อำเภอ
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

334 อนุบาลยโสธร
335 อนุบาลยโสธร
336 อนุบาลยโสธร

เมือง
เมือง
เมือง

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

337 บ้านกระจาย
338 บ้านหวาย

เลิงนกทา
เลิงนกทา

ยโสธร
ยโสธร

339 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
340 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

341 บ้านราชกรูด
342 บ้านราชกรูด

เมืองระนอง
เมืองระนอง

ระนอง
ระนอง

343
344
345
346
347

บ้านค่าย
บ้านค่าย
บ้านค่าย
บ้านค่าย
บ้านค่าย

ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

เภอ แกลง

ระยอง

ที่
330
331
332
333

โรงเรียน
บ้านหนองหอย
บ้านหนองหอย
บ้านหนองหอย
บ้านหนองหอย

วัดหนองกระบอก
วัดหนองกระบอก
วัดหนองกระบอก
วัดหนองกระบอก
วัดหนองกระบอก

348 วัดกระแส

สังกัด
สพป. มหาสารคาม เขต 3
สพป. มหาสารคาม เขต 3
สพป. มหาสารคาม เขต 3
สพป. มหาสารคาม เขต 3
สพป. มหำสำรคำม เขต 3
สพป. ยโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 2
สพป. ยโสธร เขต 2
สพป. ยโสธร เขต 2
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป. ระนอง
สพป. ระนอง
สพป. ระนอง
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ระยอง เขต 2
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งบประมำณ
630,000.00
274,620.00
233,400.00
828,000.00
1,966,020.00
1,040,000.00
460,000.00
578,880.00
2,078,880.00
492,240.00
492,000.00
984,240.00
637,845.00
466,500.00
1,104,345.00
820,000.00
710,000.00
1,530,000.00
1,108,000.00
266,900.00
794,236.00
1,258,550.00
416,753.00
3,844,439.00
368,920.00

รำยกำร
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด ICT
สปช. 604/45 (ส้วม)
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
บ้านพักครู 207

โรงเรียน

ที่

อำเภอ

จังหวัด

สวนผึ้ง
สวนผึ้ง
สวนผึ้ง
จอมบึง
จอมบึง
จอมบึง
จอมบึง

ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี

356 พลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50

เมือง

ลพบุรี

357
358
359
360
361

บ้านหนองประดู่
บ้านหนองประดู่
บ้านหนองประดู่
บ้านหนองประดู่
บ้านหนองประดู่

บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่

ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

362
363
364
365
366
367
368

แม่ก๋งวิทยา
แม่ก๋งวิทยา
แม่ก๋งวิทยา
บ้านโป่งขวาก
บ้านโป่งขวาก
บ้านโป่งขวาก
บ้านโป่งขวาก

เมือง
เมือง
เมือง
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร

ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง

349
350
351
352
353
354
355

อนุบาลสวนผึ้ง
อนุบาลสวนผึ้ง
อนุบาลสวนผึ้ง
วัดด่านทับตะโก
วัดด่านทับตะโก
วัดด่านทับตะโก
วัดด่านทับตะโก

สังกัด
สพป. ระยอง เขต 2
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. รำชบุรี เขต 1
สพป. ลพบุรี เขต 1
สพป. ลพบุรี เขต 1
สพป. ลพบุรี เขต 2
สพป. ลพบุรี เขต 2
สพป. ลพบุรี เขต 2
สพป. ลพบุรี เขต 2
สพป. ลพบุรี เขต 2
สพป. ลพบุรี เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 1
สพป. ลาปาง เขต 1
สพป. ลาปาง เขต 1
สพป. ลาปาง เขต 1
สพป. ลาปาง เขต 1
สพป. ลาปาง เขต 1
สพป. ลาปาง เขต 1
สพป. ลำปำง เขต 1
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งบประมำณ
368,920.00
660,000.00
319,000.00
648,900.00
238,000.00
238,000.00
679,000.00
738,000.00
3,520,900.00
917,800.00
917,800.00
722,400.00
750,000.00
222,660.00
489,900.00
888,000.00
3,072,960.00
649,200.00
276,300.00
349,669.20
1,030,000.00
450,000.00
570,000.00
320,000.00
3,645,169.20

รำยกำร
บ้านพักครู 205/26
อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ทีน่ ั่ง)
อาคารห้องสมุด - ICT
สปช. 604/45 (ส้วม)
สปช. 604/45 (ส้วม)
อาคารห้องสมุด - ICT
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA

บ้านไหล่หิน
บ้านไหล่หิน
บ้านไหล่หิน
บ้านไหล่หิน
บ้านไหล่หิน
บ้านไหล่หิน
บ้านอ้อวิทยา
บ้านอ้อวิทยา
บ้านอ้อวิทยา
บ้านอ้อวิทยา
บ้านอ้อวิทยา

อำเภอ
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ

จังหวัด
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง

ไผ่งามวิทยา
บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านม่วง
วังแก้ววิทยา
วังแก้ววิทยา

แจ้ห่ม
เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
วังเหนือ
วังเหนือ

ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง

386 บ้านหนองปลาสะวาย

บ้านโฮ่ง

ลาพูน

387
388
389
390

กันทรารมย์
กันทรารมย์
กันทรารมย์
โนนคูณ

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

ที่
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

โรงเรียน

บ้านหนองกก
บ้านหนองกก
บ้านหนองกก
บ้านหนองแวง

สังกัด
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. ลำปำง เขต 2
สพป. ลาปาง เขต 3
สพป. ลาปาง เขต 3
สพป. ลาปาง เขต 3
สพป. ลาปาง เขต 3
สพป. ลาปาง เขต 3
สพป. ลาปาง เขต 3
สพป. ลำปำง เขต 3
สพป. ลาพูน เขต 2
สพป. ลำพูน เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
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งบประมำณ
1,042,000.00
687,000.00
350,000.00
399,000.00
1,039,200.00
365,000.00
775,600.00
370,000.00
472,600.00
950,400.00
359,000.00
6,809,800.00
770,000.00
773,500.00
720,000.00
369,900.00
714,000.00
1,293,000.00
4,640,400.00
469,053.00
469,053.00
889,000.00
473,000.00
553,000.00
780,000.00

รำยกำร
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
ห้องสมุด ICT
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด ICT
สปช. 605/45 (ส้วม)
บ้านพักครู 207
บ้านพักครู 207

ที่
391 บ้านหนองแวง
392 บ้านหนองแวง
393 บ้านหนองแวง

โรงเรียน

อำเภอ
โนนคูณ
โนนคูณ
โนนคูณ

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

394
395
396
397
398
399
400
401
402

บ้านอีหล่า(ราษฎร์นุสรณ์)
บ้านอีหล่า(ราษฎร์นุสรณ์)
บ้านอีหล่า(ราษฎร์นุสรณ์)
บ้านอีหล่า(ราษฎร์นุสรณ์)
บ้านบึงหมอก
บ้านบึงหมอก
บ้านบึงหมอก
บ้านบึงหมอก
บ้านบึงหมอก

อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
ราษีไศล
ราษีไศล
ราษีไศล
ราษีไศล
ราษีไศล

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

403
404
405
406

บ้านหนองอีไทย
บ้านหนองอีไทย
บ้านหนองอีไทย
บ้านหนองอีไทย

ไพรบึง
ไพรบึง
ไพรบึง
ไพรบึง

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

407
408
409
410
411
412

บ้านหนองผือ
บ้านหนองผือ
บ้านหนองผือ
บ้านหนองผือ
บ้านหนองผือ
บ้านหนองผือ

พรรณนานิคม
พรรณนานิคม
พรรณนานิคม
พรรณนานิคม
พรรณนานิคม
พรรณนานิคม

สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

สังกัด
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
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งบประมำณ
877,400.00
372,900.00
894,000.00
4,839,300.00
629,999.30
879,999.00
189,000.00
264,000.00
913,000.00
132,000.00
300,000.00
397,000.00
729,280.00
4,434,278.30
887,000.00
642,000.00
413,000.00
407,090.00
2,349,090.00
600,000.00
637,780.50
292,800.00
246,666.60
912,900.00
317,000.00

รำยกำร
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
อาคารห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA

บ้านไฮ่ปลาโหล
บ้านไฮ่ปลาโหล
บ้านไฮ่ปลาโหล
บ้านไฮ่ปลาโหล

อำเภอ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

วัดทุง่ สงวน
วัดทุง่ สงวน
วัดทุง่ สงวน
วัดโรง
วัดโรง
วัดโรง
วัดโรง

ระโนด
ระโนด
ระโนด
กระแสสินธุ์
กระแสสินธุ์
กระแสสินธุ์
กระแสสินธุ์

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

424 วัดคลองแห
425 วัดคลองแห
426 วัดคลองแห

หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่

สงขลา
สงขลา
สงขลา

427 วัดช่องเขา
428 วัดช่องเขา

จะนะ
จะนะ

สงขลา
สงขลา

429
430
431
432

ควนโดน
ควนโดน
ทุง่ หว้า
ทุง่ หว้า

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

ที่
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

โรงเรียน

อนุบาลควนโดน
อนุบาลควนโดน
บ้านนาทอน
บ้านนาทอน

สังกัด
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สงขลา เขต 1
สพป. สงขลา เขต 1
สพป. สงขลา เขต 1
สพป. สงขลา เขต 1
สพป. สงขลา เขต 1
สพป. สงขลา เขต 1
สพป. สงขลา เขต 1
สพป. สงขลำ เขต 1
สพป. สงขลา เขต 2
สพป. สงขลา เขต 2
สพป. สงขลา เขต 2
สพป. สงขลำ เขต 2
สพป. สงขลา เขต 3
สพป. สงขลา เขต 3
สพป. สงขลำ เขต 3
สพป. สตูล
สพป. สตูล
สพป. สตูล
สพป. สตูล
สพป. สตูล
21

งบประมำณ
642,600.00
225,600.00
285,600.00
888,000.00
5,048,947.10
925,000.00
490,000.00
618,000.00
1,090,000.00
1,041,900.00
485,000.00
600,000.00
5,249,900.00
623,000.00
191,700.00
239,400.00
1,054,100.00
775,600.00
922,300.00
1,697,900.00
1,015,471.00
1,294,000.00
1,100,000.00
922,300.00
4,331,771.00

รำยกำร
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 207
ห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 207

ที่
433
434
435
436
437
438
439
440

โรงเรียน
วัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)
วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
วัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)
คลองสมบูรณ์
คลองสมบูรณ์
คลองสมบูรณ์
คลองสมบูรณ์

อำเภอ
อัมพวา
อัมพวา
อัมพวา
อัมพวา
เภออัมพวา
เภออัมพวา
เภออัมพวา
เภออัมพวา

จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

441
442
443
444
445
446
447
448

บ้านแก้ง
บ้านแก้ง
บ้านแก้ง
บ้านแก้ง
อนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179
อนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179
อนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179
อนุบาลวังน้าเย็น มิตรภาพที่ 179

เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น

สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว

449
450
451
452

บ้านทดเจริญ
บ้านทดเจริญ
บ้านทดเจริญ
บ้านทดเจริญ

อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ

สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว

วังม่วง
วังม่วง

สระบุรี
สระบุรี

453 บ้านมณีโชติสามัคคี
454 บ้านมณีโชติสามัคคี

สังกัด
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สมุทรสงครำม
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระแก้ว เขต 2
สพป. สระแก้ว เขต 2
สพป. สระแก้ว เขต 2
สพป. สระแก้ว เขต 2
สพป. สระแก้ว เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
22

งบประมำณ
667,800.00
222,660.00
293,400.00
822,900.00
1,105,000.00
822,000.00
222,000.00
293,400.00
4,449,160.00
1,108,000.00
618,500.00
1,295,000.00
434,100.00
593,820.00
593,820.00
989,700.00
989,700.00
6,622,640.00
749,000.00
985,000.00
480,000.00
240,000.00
2,454,000.00
654,000.00
965,000.00

รำยกำร
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด - ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด - ICT

อำเภอ
วังม่วง
วังม่วง
วังม่วง
วังม่วง
วังม่วง
วังม่วง

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

461 วัดสังฆราชาวาส

เมือง

สิงห์บุรี

462
463
464
465
466
467
468
469
470

วัดปากพระ
วัดปากพระ
วัดปากพระ
วัดปากพระ
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

471
472
473
474
475
476

วัดปากน้า
วัดปากน้า
วัดปากน้า
บ้านห้วยไคร้
บ้านห้วยไคร้
บ้านห้วยไคร้

สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

ที่
455
456
457
458
459
460

โรงเรียน
บ้านมณีโชติสามัคคี
บ้านมณีโชติสามัคคี
บ้านมณีโชติสามัคคี
บ้านโป่งเก้ง
บ้านโป่งเก้ง
บ้านโป่งเก้ง

สังกัด
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สิงห์บุรี
สพป. สิงห์บุรี
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 1
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
23

งบประมำณ
323,000.00
321,000.00
917,800.00
850,000.00
490,000.00
954,000.00
5,474,800.00
915,000.00
915,000.00
514,000.00
976,000.00
542,000.00
431,000.00
840,000.00
974,000.00
541,790.00
441,700.00
800,000.00
6,060,490.00
630,000.00
400,000.00
306,000.00
770,000.00
680,000.00
918,000.00

รำยกำร
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 207
สปช. 605/45 (ส้วม)
ก่อสร้างอาคารห้องสมุด - ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT

บ้านห้วยไคร้
บ้านป่ากล้วย
บ้านป่ากล้วย
บ้านป่ากล้วย

อำเภอ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย

จังหวัด
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

481
482
483
484
485
486
487
488
489

วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดใหม่สิทธาวาส
วัดใหม่สิทธาวาส
วัดใหม่สิทธาวาส
วัดใหม่สิทธาวาส

สองพีน่ ้อง
สองพีน่ ้อง
สองพีน่ ้อง
สองพีน่ ้อง
สองพีน่ ้อง
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

490
491
492
493
494
495
496

อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
บ้านบางใบไม้
บ้านบางใบไม้
บ้านบางใบไม้
บ้านบางใบไม้

ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

บ้านนาสาร
บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

ที่
477
478
479
480

โรงเรียน

497 บ้านนาสาร
498 บ้านนาสาร

สังกัด
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุโขทัย เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. สุรำษฎร์ธำนี เขต 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
24

งบประมำณ
508,000.00
893,235.00
737,730.00
613,620.00
6,456,585.00
524,000.00
464,800.00
857,000.00
252,420.00
924,988.00
429,000.00
700,000.00
316,200.00
262,074.00
4,730,482.00
1,108,000.00
722,400.00
274,700.00
741,930.00
1,171,980.00
336,540.00
444,500.00
4,800,050.00
775,600.00
371,100.00

รำยกำร
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด - ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26
สปช. 603/29 (ส้วม)
ห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49

ที่
499 บ้านนาสาร
500 บ้านนาสาร
501
502
503
504
505

โรงเรียน

ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)

อำเภอ
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
ท่าตูม
ท่าตูม
ท่าตูม
ท่าตูม
ชุมพลบุรี

506 บ้านอุโลก

พนมดงรัก

507 บ้านทุม่ ฝาง
508 หินโงมวิทยา
509 หินโงมวิทยา

ท่าบ่อ
เมือง
เมือง

510
511
512
513
514
515

ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ

วัดนางแล่ว
วัดนางแล่ว
วัดนางแล่ว
วัดนางแล่ว
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

516 บ้านหัวตะพาน

หัวตะพาน

517 บ้านเลื่อม

เมืองอุดรธานี

จังหวัด
สังกัด
สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป. สุรำษฎร์ธำนี เขต 3
สุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 3
สพป. สุรินทร์ เขต 3
หนองคาย
สพป. หนองคาย เขต 1
หนองคาย
สพป. หนองคาย เขต 1
หนองคาย
สพป. หนองคาย เขต 1
สพป. หนองคำย เขต 1
อ่างทอง
สพป. อ่างทอง
อ่างทอง
สพป. อ่างทอง
อ่างทอง
สพป. อ่างทอง
อ่างทอง
สพป. อ่างทอง
อ่างทอง
สพป. อ่างทอง
อ่างทอง
สพป. อ่างทอง
สพป. อ่ำงทอง
อานาจเจริญ สพป. อานาจเจริญ
สพป. อำนำจเจริญ
อุดรธานี
สพป. อุดรธานี เขต 1
25

งบประมำณ
222,660.00
645,610.00
2,014,970.00
658,000.00
550,000.00
320,000.00
420,000.00
619,500.00
2,567,500.00
634,800.00
634,800.00
490,389.00
740,200.00
900,000.00
2,130,589.00
670,000.00
658,000.00
420,000.00
535,000.00
239,940.00
300,060.00
2,823,000.00
490,000.00
490,000.00
233,400.00

รำยกำร
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
อาคารห้องสมุด ICT
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
บ้านพักครู 205/26
บ้านพักครู 205/26
บ้านพักครู 203/27
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 205/26
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49

โรงเรียน

ที่

อำเภอ

จังหวัด

518 อนุบาลโนนสะอาด

โนนสะอาด

อุดรธานี

519 บ้านป่าก้าว

หนองหาน

อุดรธานี

520 ชุมชนบ้านสร้างแป้น

กุดจับ

อุดรธานี

521 อนุบาลชุมชนหัวดง

ลับแล

อุตรดิตถ์

522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
น้าปาด
น้าปาด
น้าปาด
น้าปาด
น้าปาด
น้าปาด
น้าปาด
น้าปาด

อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

ทัพทัน
ทัพทัน
ทัพทัน

อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี

ท่าปลาอนุสรณ์1
ท่าปลาอนุสรณ์1
ท่าปลาอนุสรณ์1
ท่าปลาอนุสรณ์1
บ้านห้วยมุ่น
บ้านห้วยมุ่น
บ้านห้วยมุ่น
บ้านห้วยมุ่น
บ้านห้วยมุ่น
บ้านห้วยคอม
บ้านห้วยคอม
บ้านห้วยคอม

534 อนุบาลทัพทัน
535 อนุบาลทัพทัน
536 อนุบาลทัพทัน

สังกัด
สพป. อุดรธำนี เขต 1
สพป. อุดรธานี เขต 2
สพป. อุดรธำนี เขต 2
สพป. อุดรธานี เขต 3
สพป. อุดรธำนี เขต 3
สพป. อุดรธานี เขต 4
สพป. อุดรธำนี เขต 4
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 1
26

งบประมำณ
233,400.00
473,900.00
473,900.00
385,000.00
385,000.00
914,000.00
914,000.00
685,983.26
685,983.26
560,000.00
700,000.00
395,150.00
297,850.00
583,200.00
1,108,000.00
618,500.00
490,900.00
163,100.00
1,108,000.00
617,000.00
490,000.00
7,131,700.00
976,458.24
676,424.00
489,558.88

รำยกำร
บ้านพักครู 205/26
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด ICT
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
ห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49

อำเภอ
ทัพทัน
ทัพทัน
ทัพทัน
โคกหม้อ
ทัพทัน

จังหวัด
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี

542 วัดทัพหลวง
543 วัดทัพหลวง
544 วัดทัพหลวง

บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่

อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี

545
546
547
548
549
550

เมือง
เมือง
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

551 บ้านคาขวาง

วารินชาราบ

อุบลราชธานี

552
553
554
555
556
557

บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

ที่
537
538
539
540
541

โรงเรียน
อนุบาลทัพทัน
อนุบาลทัพทัน
อนุบาลทัพทัน
ชุมชนบ้านโคกหม้อ
ชุมชนบ้านโคกหม้อ

ชุมชนบ้านหัวเรือ
ชุมชนบ้านหัวเรือ
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บารุงวิทยาคาร)
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บารุงวิทยาคาร)
บ้านทุง่ ใหญ่
บ้านทุง่ ใหญ่

บ้านหาดทรายคูณ
บ้านหาดทรายคูณ
บ้านหาดทรายคูณ
บ้านหาดทรายคูณ
บ้านหาดทรายคูณ
บ้านโนนเลียง

สังกัด
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุทัยธำนี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 2
สพป. อุทัยธานี เขต 2
สพป. อุทัยธานี เขต 2
สพป. อุทัยธำนี เขต 2
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 4
สพป. อุบลรำชธำนี เขต 4
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
27

งบประมำณ
489,558.88
662,106.90
996,893.10
504,000.00
947,600.00
5,742,600.00
958,000.00
920,000.00
900,000.00
2,778,000.00
870,000.00
400,000.00
414,000.00
306,360.00
700,000.00
475,000.00
3,165,360.00
419,400.00
419,400.00
616,000.00
363,031.20
476,000.00
302,789.97
980,200.00
728,000.00

รำยกำร
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 205/26
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 207
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 203/27
สปช. 605/45 (ส้วม)
บ้านพักครู 203/27
อาคารห้องสมุด ICT
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ทีน่ ั่ง)
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
อาคารห้องสมุด ICT

บ้านโนนเลียง
บ้านโนนเลียง
บ้านโนนเลียง
บ้านโนนเลียง
บ้านโนนเลียง

อำเภอ
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

563 แม่โป่งประชาสามัคคี
564 แม่โป่งประชาสามัคคี

ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
เชียงใหม่

565
566
567
568
569
570
571
572

แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่ริม
แม่แตง
แม่แตง

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

573 บ้านทุง่ เสี้ยว (นวรัฐ)

สันป่าตอง

เชียงใหม่

574
575
576
577

ดอยเต่า
ดอยเต่า
ดอยเต่า
ดอยเต่า

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ที่
558
559
560
561
562

โรงเรียน

บ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง
บ้านสะลวงนอก
ร่าเปิงวิทยา
ร่าเปิงวิทยา

บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่

สังกัด
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
28

งบประมำณ
746,900.00
476,000.00
315,000.00
385,000.00
525,000.00
5,913,921.17
684,600.00
493,740.00
1,178,340.00
714,000.00
822,900.00
371,100.00
480,000.00
917,800.00
505,680.00
822,900.00
268,980.00
4,903,360.00
940,000.00
940,000.00
763,700.00
544,760.00
222,000.00
288,000.00
1,818,460.00

รำยกำร
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ห้องสมุด ICT
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
ลานกีฬามาตรฐาน สพฐ.
บ้านพักครู 205/26
บ้านพักครู 203/27
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ลานกีฬามาตรฐาน สพฐ.
ห้องสมุด ICT
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49

อำเภอ
เมืองเลย
เมืองเลย

เลย
เลย

ชุมชนภูเรือ
ชุมชนภูเรือ
ชุมชนภูเรือ
ชุมชนภูเรือ
ชุมชนภูเรือ

ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ

เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

585 ชุมชนบ้านหนองหิง้

เซกา

บึงกาฬ

ที่
578 บ้านนาดินดา
579 บ้านนาดินดา
580
581
582
583
584

โรงเรียน

จังหวัด

586 วัดหลวงปูจ่ าน มหาปุญโญบ้านห้วยทราย ราษฎร์ประสงค์ คาชะอี
587 วัดหลวงปูจ่ านมหาปุญโญบ้านห้วยทราย ราษฎร์ประสงค์ คาชะอี
588 บ้านหนองบง
คาชะอี

มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร

589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู

บ้านหนองแวงงิ้วตาก
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
บ้านผาสุก
บ้านผาสุก
บ้านผาสุก
บ้านผาสุก
บ้านผาสุก

โนนสัง
โนนสัง
โนนสัง
โนนสัง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง

สังกัด
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดำหำร
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
29

งบประมำณ
444,000.00
279,200.00
723,200.00
400,000.00
500,000.00
331,800.00
453,000.00
631,100.00
2,315,900.00
493,350.00
493,350.00
458,000.00
174,000.00
289,500.00
921,500.00
987,000.00
899,000.00
490,000.00
449,000.00
565,000.00
686,000.00
1,090,000.00
710,000.00
476,348.00
575,602.00

รำยกำร
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
บ้านพักครู 207
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 205/26
อาคารห้องสมุด ICT
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่ 49
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
อาคารห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49
อาคารห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 205/26
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/่ 49

โรงเรียน

ที่
599
600
601
602

บ้านฝั่งแดง
บ้านฝั่งแดง
บ้านฝั่งแดง
บ้านหนองแสง

อำเภอ
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
ปลาปาก

จังหวัด
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู

สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

30

งบประมำณ
6,927,950.00
701,470.00
1,100,000.00
433,740.00
930,000.00
3,165,210.00

รำยกำร
อาคารห้องสมุด ICT
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.
บ้านพักครู 203/27
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 X37 ม.

